ّ
محكمة تُعنى بالعلوم السياسية والعالقات الدولية والسياسات العامة
دورية
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العراق :انهيار ترتيبات ما بعد االحتالل

ّ
هجوم شــ ّنته فصائل مســ ّلحة في مقدمتها
مثــل ســقوط الموصــل  10حزيران  /يونيو  2014إثر
ٍ
تحــول كبيــرة في المشــهد
تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام "داعــش" ،نقطــة
ّ
قــوات الجيــش والشــرطة العراقيــة ،وتوالــي
السياســي فــي العــراق ،ال ســ ّيما بعــد انســحاب ّ
ســقوط المــدن في شــمال العــراق وغربه .تقف هــذه الورقة علــى التطورات المتســارعة في
وتقــدم روايتين
األزمــة العراقيــة منــذ  10حزيــران  /يونيــو  .2014وتحــاول فهــم الحدث وتوصيفــه.
ّ
ّ
ّ
والمنفــذ لما جــرى ويجري.
والمخطــط
متداولتيــن؛ األولــى :داعــش بوصفــه الفاعــل الوحيــد
ضــد الحكومة
والثانيــة ،ترصــد انبعــاث حركات المعارضة الســ ّنية فــي ســياق انتفاضة األنبار
ّ
العراقيــة .وتســتعرض الورقــة مواقــف القوى الفاعلــة الداخليــة :مواقف الحكومــة وحلفائها،
والفصائــل المســ ّلحة وحلفائهــا ،والقــوى السياســية العراقيــة المشــاركة فــي العمليــة
السياســية؛ ومواقــف الفاعليــن المؤثّريــن خارج ً ّيــا :فــي اإلقليــم (إيــران ،والســعودية ،وتركيــا،
والنظام الســوري) ،وفي النظام الدولي (روسيا ،والدول األوروبية ،والواليات المتحدة) .وبعد
ذلــك ،وفــي ّ
لمــآالت محتملة
تقــدم الورقة مشــاه َد عدة
ظل الصورة الملتبســة فــي العراق،
ّ
ٍ
لألزمة ،والتقاطع بين هذه المشاهد
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .كام شارك يف إعداد هذه الورقة باحثون آخرون.

العدد ٩

6
مقدمة
يف تط ّو ٍر مفاجئ ،ش ّنت فصائل مسلّحة عدة يف مقدمتها تنظيم الدولة
اإلسالم ّية يف العراق والشام (داعش)  10حزيران  /يونيو ،2014
ٍ
ساعات
هجو ًما عسكريًّا مباغتًا عىل مدينة املوصل .ونجحت خالل
قليلة يف اقتحامها والسيطرة عليها بعد فرار ق ّوات الجيش والرشطة
العراق ّية .ومثّل "سقوط" الجيش العراقي وانهياره فرص ًة للفصائل
املسلّحة لتتابع تق ّدمها بات ّجاه محافظات أخرى .ومل متض أيام قليلة،
ومناطق واسعة يف شامل
حتى متكّنت من السيطرة عىل مدنٍ عدة
َ
العراق وغربه ،ووصلت إىل أسوار العاصمة بغداد .جاءت التط ّورات
األخــرة ،يف مرحل ٍة دقيقة مي ّر بها العراق واإلقليم؛ فاالنتخابات
الربملان ّية العراقية التي جرت يف شهر نيسان  /أبريل  2014فاقمت
األزمة السياسيّة الحادة يف العراق؛ إذ عىل الرغم من فوز ائتالف دولة
القانون الذي يتز ّعمه رئيس الوزراء الحايل نوري املاليك بـ  95مقع ًدا
(املركز األ ّول) ،فإ ّن فرصه يف والية ثالثة كانت توا َجه بعوائق عدة يف
مقدمتها "عجزه" عن تأمني كتلة برملانية ( 1+%50من إجاميل عدد
ظل املواقف السياسية
النواب)((( تؤ ّهله لتشكيل حكومة جديدة يف ّ
املعلَنة للقوى العراقيّة ،إذ كانت كتل كبرية (التحالف الوطني الذي
يض ّم قوى شيعية كربى ،واألكراد ،والعرب الس ّنة) تعارض الوالية الثالثة
للامليك .يضاف إىل ذلك" ،انتفاضة" األنبار التي بدأت حرك ًة احتجاجية
مبطالب سياسية محورها وقف التهميش واإلقصاء ،وتح ّولت الحقًا
َ
إىل مت ّر ٍد مسلّح نتيجة سياسات املاليك ورفضه االستجابة للمطالب
لفض االعتصامات يف الفلوجة
التي رفعتها ،واستخدام قوات الجيش ّ
والحويجة وغريها .وعىل الصعيد اإلقليمي ،ألقت الثورة السوريّة
بتداعياتها عىل العراق؛ إذ انحازت الحكومة إىل النظام السوري
وإيران ،وهو ما أحدث استقطابًا حا ًّدا بني القوى السياسية العراقية،
اقي أيضً ا .كام ساهمت تط ّورات األزمة السوريّة يف
ويف املجتمع العر ّ
إحداث خلل أمني كبري داخل العراق بعد تعاظم قوة تنظيم دولة
العراق اإلسالمية والذي أعلن زعيمه يف  9نيسان  /أبريل ،2013
عن دمج تنظيمه وجبهة النرصة (فرع تنظيم القاعدة يف سورية)
سمه (الدولة اإلسالمية يف العراق والشام) ،وانتقال
يف تنظيم واحد ّ
وتواصل
ً
نشاطه إىل سورية مان ًحا التنظيم حديقة خلفية مه ّمة،
جغرافيًّا ،وخطو َط إمداد دامئة.
 1يف االنتخابات الربملانية عام  ،2010حصلت القامئة العراقية بزعامة إياد عالوي عىل
املركز األول بـ  91مقعدًا ،تالها ائتالف دولة القانون بـ  89مقعدًا .وعىل الرغم من ذلك
فإ ّن تفسري املحكمة الدستوريّة منح املاليك أحقية تشكيل الحكومة ،عىل أساس أنّه صاحب
"الكتلة األكرب" يف الربملان.

تموز  /يوليو 2014

تقف هذه الورقة عىل التط ّورات املتسارعة يف األزمة العراقية منذ
 10حزيران  /يونيو  .2014وتحاول فهم الحدث والقوى الفاعلة فيه.
وتستعرض مواقف األطراف الداخلية ،والحراك اإلقليمي والدويل
للوقوف عىل مآالت األزمة ومساراتها.

توصيف ما حدث
طرح االنهيار الرسيع لق ّوات الجيش والرشطة العراقية وفرارها من
ٍ
تساؤالت عديد ًة عن حقيقة ما حدث .وقد ظهرت
مواجهة املسلّحني
قراءتان يف محاولة االقرتاب من تف ّهم الحدث وتفسريه؛ األوىل تر ّد
جل ما حصل إىل تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام "داعش"
ّ
بوصفه قوة إرهابية صاعدة ،تقاتل إلنشاء دولة إسالمية متشددة،
وهي القراءة التي حاولت حكومة املاليك أن تر ّوج لها يف محاول ٍة
لتصوير ما يجري عىل أنّه رصاع بني الدولة واملجتمع من جهة ،وقوى
إرهابية متطرفة من جه ٍة أخرى .أ ّما القراءة الثانية ،فقد نظرت إىل
محصلة طبيعية لحركة االحتجاجات الشعبية يف
الحدث بوصفه
ّ
املحافظات الس ّنية ،إذ لوال دعم املجتمع الس ّني التم ّرد ومؤازرته ملا
متكّن املسلّحون من هزمية الجيش العراقي وطرده من عموم مناطق
غرب العراق يف فرتة زمنية قياسية.

"داعش" بوصفه الفاعل الوحيد
تستند هذه القراءة إىل اعتقاد أ ّن انسحاب القوات األمريكية عام
 2011من العراق ،والذي تزامن مع بدء فعاليات حركات االحتجاج
الثوري يف العامل العريب ودخوله إىل سورية منتصف آذار  /مارس ث ّم
وصوله إىل العراق نهاية  ،2012عمل عىل والدة ثالثة لتنظيم القاعدة،
وبعث الحياة يف جسد تنظيم "داعش" ،وتكوين ساللة جديدة أكرث
عنفًا وأش ّد فتكًا .فقد استثمر "داعش" الظروف املوضوعية التي
متثّلت بالثورة السوريّة ،والحركة االحتجاجية التي شهدتها املحافظات
الست املنتفضة؛ وهي املوصل ،واألنبار ،ودياىل،
العراقية الس ّنية
ّ
وصالح الدين ،وأجزاء عدة من بغداد وكركوك.
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وترتبط والدة "داعش" بتم ّرد الفرع العراقي للقاعدة عىل القيادة
املركزية لتنظيم القاعدة بزعامة أمين الظواهري؛ فقد أبرزت الثورة
السوريّة التي ُولدت من رحم "الربيع العريب" عد ًدا من الخالفات
األيديولوجية والتنظيمية التاريخية بني القاعدة املركزية وفروعها
اإلقليمية .وجاء إعالن "أبو بكر البغدادي" أمري "الدولة اإلسالمية
يف العراق" يف  9نيسان  /أبريل  2013عن ض ّم "جبهة النرصة" يف
سورية إىل دولته لتصبح "الدولة اإلسالمية يف العراق والشام" ،تتوي ًجا
حتم ًّيا للخالفات التاريخية بني الفرع واملركز والتي جرى احتواؤها
إبّان زعامة أسامة بن الدن .وقد تط ّور الخالف بعد أن أصدر زعيم
"جبهة النرصة" أبو محمد الجوالين يف اليوم التايل إلعالن الدمج يف
 10نيسان  /أبريل بيانًا يرفض فيه االمتثال للدمج واالنضامم لـتنظيم
"داعش" ،وأعلن عن ارتباطه بالتنظيم املركزي للقاعدة وتأكيد بيعته
الرصيحة للظواهري .ومل يفلح جهد الظواهري يف احتواء الخالف حني
أصدر قراره القايض بتحديد الوالية املكانيّة للفرعني يف  9حزيران /
وحل "الدولة اإلسالمية يف العراق
يونيو  ،2013والفصل ببطالن الدمج ّ
والشام" ،مع بقاء "جبهة النرصة" و"الدولة اإلسالمية يف العراق" فرعني
منفصلني يتبعان تنظيم القاعدة.
وقد تد ّرج الخالف بني الفرع العراقي للقاعدة والتنظيم املركزي
وصول إىل "إعالن
ً
منذ بيعة "أبو مصعب الزرقاوي" ألسامة بن الدن
الدولة"؛ فأجندة القاعدة تهدف منذ اإلعالن عن تأسيس "الجبهة
اإلسالمية العاملية لقتال اليهود والصليبيني" عام  1998إىل قتال الغرب
خصوصا بوصفها حامي ًة لألنظمة العربية
عمو ًما والواليات املتحدة
ً
االستبدادية ،وراعي ًة لحليفتها اإلسرتاتيجية إرسائيل من جهة ،والسعي
لتطبيق الرشيعة اإلسالمية وإقامة الخالفة من جه ٍة أخرى .إ ّن مواجهة
الغرب ورفع الهيمنة الخارجية ،والتص ّدي لالستبداد ومتكني الرشيعة
داخل ًّيا ،هام ركنا القاعدة األساسيان(((.
والتوسع
أ ّما أجندة "داعش" ،فتقوم عىل أولوية مواجهة النفوذ
ّ
وخصوصا
اإليراين يف املنطقة ومحاربة "املرشوع الصفوي" كام تصفه،
ً
بعد رحيل الق ّوات األمريكية عن العراق؛ فاألساس الهويّايت (الس ّني
– الشيعي) هو املح ّرك الرئيس لسلوك الفرع العراقي ،يف حني يبدو
األساس املصلحي الجيوسيايس هو املح ّرك الرئيس للقيادة املركزية
للقاعدة .أ ّما متكني الرشيعة ،فهو الهدف املشرتك للطرفني .إال أ ّن
توقيت اإلعالن عن قيام الدولة اإلسالمية يف العراق ف ّجر خالفات
 2للمزيد من التفاصيل انظر :حسن أبو هنية" ،القاعدة واندماج األبعاد ..والدة ثالثة
ونشأة مستأنفة" ،مركز الجزيرة للدراسات:2013/8/24 ،
http://goo.gl/hezz5j
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جرى تجاوزها آنذاك ،نظ ًرا للظروف املوضوعية واألسباب العملية.
وساهم وجود بن الدن عىل رأس التنظيم مبا له من كاريزما يف تدبري
االختالف والتعايش الحذر ،عىل الرغم من االنتقادات التي مل تنقطع
لنهج الفرع العراقي ومامرساته املتعلقة بتكتيكاته القتالية من خالل
التوسع يف استخدام العمليات االنتحارية وتحديد دائرة االستهداف.
ّ

وعىل الرغم من انضامم الفرع العراقي لتنظيم القاعدة املركزي
ومبايعة بن الدن ،فإ ّن املؤسس األ ّول للتنظيم العراقي "أبو مصعب
الزرقاوي" (أحمد فضيل الخاليلة) عمل عىل تأسيس شبكته املمتدة
الخاصة املستقلة بد ًءا من األردن وتنظيم "بيعة اإلمــام" مرو ًرا
بأفغانستان وإنشاء "معسكر هريات" وختا ًما يف العراق؛ فقد عمل
عىل توسيع دائرة نفوذه وتأثريه عقب احتالل الواليات املتحدة
األمريكية العراق عام  ،2003وأعلن عن تأسيس جامعة "التوحيد
والجهاد" يف أيلول  /سبتمرب  ،2003كام أعلن عن تأسيس "قاعدة
الجهاد يف بالد الرافدين" عقب بيعة بن الدن يف  8ترشين األ ّول /
أكتوبر .2004
بعد مقتل الزرقاوي يف  7حزيران  /يونيو  ،2006أعلن عن تأسيس
"الدولة اإلسالمية يف العراق" يف  15ترشين األ ّول  /أكتوبر 2006
بزعامة "أبو عمر البغدادي" (حامد داود الزاوي) ،وعقب مقتل
"أبو عمر البغدادي" يف  19نيسان  /أبريل  ،2010إىل جانب وزير
تول اإلمارة أبو بكر البغدادي ("أبو دعاء"
حربه أبو حمزة املهاجرّ ،
إبراهيم عواد البدري) بتاريخ  16أيار  /مايو  .2010وهي الحقبة
التي شهدت تح ّولً يف البنية التنظيمية للفرع العراقي بعد سيطرة
عدد من العسكريني الذين عملوا يف املؤسسة العسكرية يف عهد
صدام حسني ،ومنهم العميد الركن محمد الندى الجبوري املعروف
بـ "الراعي" والذي استلم قيادة أركان الدولة بتكليف من املهاجر؛
وهو الذي وضع العميد الركن سمري عبد محمد املعروف بـ "حجي
بكر" نائ ًبا له ،والذي أصبح بعد أشهر قائ ًدا ألركان الدولة بعد
مقتل الراعي.
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وخصوصا
سيطر "داعش" عىل مساحات شاسعة يف غرب العراق،
ً
يف محافظة األنبار وكذلك يف رشق سورية وبخاصة محافظة الرقة.
ومل يعد التنظيم يحفل برضا القاعدة والجامعات اإلسالمية املسلّحة؛
إذ يتعامل معها بالقوة املميتة بوصفها جامعات مرت ّدة وصحوات،
وخصوصا عقب الصدام املسلّح املفتوح منذ انفجاره يف  3كانون
ً
الثاين  /يناير  2014مع الفصائل اإلسالمية املسلّحة ويف مق ّدمتها جبهة
النرصة ،وجيش املجاهدين ،والجبهة اإلسالمية ،وجبهة ثوار سورية،
فضل عن تشكيالت الجيش الحر ،وقوى املجتمع املحيل((( .ويبلغ عدد
ً
أعضاء التنظيم نحو  15ألف مقاتل؛ وهو يستقطب النسبة الكربى
من املقاتلني األجانب ،ويتوافر عىل موارد مالية كبرية تعتمد عىل
فرض اإلتاوات يف مناطق نفوذه يف العراق ،وعىل التربعات التي تأتيه
من شبكة منظمة يف دول عديدة .وقد شهدت موارده من ًّوا كب ًريا عقب
دخوله سورية من خالل سيطرته عىل موارد رئيسة تركّز معظمها
يف املنطقة الرشقية ،مثل النفط؛ إذ استوىل التنظيم عىل عدة حقول
للنفط والغاز يف الرقّة والحسكة ودير الزور ،وعىل قطاع الزراعة،
حينام استوىل عىل صوامع الحبوب يف الحسكة ،وهو يتحكّم يف إدارة
املنتجات الزراعية واستثامرها .كام تع ّد الفدية من مصادر متويله
التقليدية؛ إذ اعتقل التنظيم عد ًدا من السوريني واألجانب وأفرج
عنهم بعد أخذ فدية مالية.

عىل الرغم من ق ّوة تنظيم "داعش" الذاتية ،فإ ّن قوته الحقيقية
موضوعية؛ فاملشاكل السياسية واالقتصادية يف العراق وسورية تتيح
بيئات حاضنة للتطرف .كام أتاحت الطبيعة السلطوية والطائفية
لنظا َمي األسد واملاليك املدعومة من إيران وانحراف طبائع الرصاع إىل
شكل هويّايت طائفي بني الس ّنة والشيعة ،بيئ ًة مثالي ًة خصب ًة للتعبئة،
وجاذبي ًة أيديولوجي ًة للتنظيم .وبنا ًء عليه ،فإ ّن ق ّوة تنظيم داعش ال
" 3انطالق املواجهة مع "داعش" عىل أبواب جنيف" ،املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ( ورقة تقدير موقف):2014/1/19 ،
http://www.dohainstitute.org/release/cdbee336-5cce-40e7-a5d3c9e780c6c67e
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مساحات واسعة من العراق وسورية مبفرده
تؤ ّهله للسيطرة عىل
ودون قوى أخرى فاعلة ،أو ظروف موضوعية س ّهلت هذه السيطرة.

المعارضة السنّية :انبعاث الحركات
المسلّحة
تستند هذه القراءة يف تف ّهم ما حدث يف املوصل واملدن العراقية
األخرى وانهيار املنظومة العسكرية واألمنيّة للحكومة املركزية إىل
محصلة طبيعية لحركة االحتجاجات الشعبية يف املحافظات
ع ّده ّ
الس ّنية املنتفضة؛ إذ أ ّدت سياسات املاليك الطائفية الف ّجة إىل فقدان
السياسيني الس ّنة الذين مل ينض ّموا إىل تلك االحتجاجات صدقيتهم،
وإىل تح ّول الحركة االحتجاجية السلمية التي انطلقت مع نهاية عام
 2012إىل حركات مسلّحة .فالسياسات الهوياتية االستبدادية الفاسدة
التي طبعت مسارات الدولة منذ بداية االحتالل عملت عىل إذالل
املك ّون العريب الس ّني ،ومل تجلب محاوالت العرب الس ّنة لالنخراط يف
العملية السياسية سوى مزيد من التهميش والشعور بالظلم والتمييز.
وقد تنامت هذه املشاعر وتع ّززت عقب اقتحام ق ّوات املاليك خيم
املعتصمني عىل الطريق الدويل الرابط بني بغداد وعامن ودمشق؛ فقد
استخدم املاليك جميع الوسائل املمكنة املغلّفة بالقانون والرشعية
الستبعاد خصومه السياسيني وترسيخ سلطته الفردية ،من خالل تولّيه
جميع امللفات الحيوية يف الدولة .فإضاف ًة إىل تولّيه منصب رئاسة
يتول املاليك املسؤولية عن وزارات الدفاع والداخلية واألمن
الوزراءّ ،
الوطني ،ويتحكّم يف تفسري جملة من القوانني وتطبيقها؛ بد ًءا بقانون
اإلرهاب الذي بات سيفًا مصلتًا يستخدمه للتخلّص من معارضيه
وخصومه السياسيني وتدعيم سلطته الدكتاتورية ،كام حدث مع نائب
رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي بات مالحقًا بتهمة اإلرهاب،
مرو ًرا بالتعامل مع وزير املال رافع العيساوي واعتقال ح ّراسه ورئيس
الربملان أسامة النجيفي وبعض أتباعه ،واعتقال النائب أحمد العلواين
حل مكان قانون
وقتل شقيقه ،وانتها ًء بقانون املساءلة والعدالة الذي ّ
اجتثاث البعث .ومن خالل القانون األخري ،جرى تهميش سياسيني
بارزين من الس ّنة واستبعادهم بح ّجة وجود ارتباطات مزعومة عليا
بحزب البعث السابق .كام أ ّن قوات املاليك كانت تنترش بطريقة
استفزازية يف سائر األحياء السن ّية يف بغداد ،ويف املحافظات التي
يقطنها الس ّنة يف األنبار ،وصالح الدين ،ونينوى ،وكركوك ،ودياىل.
وقد تغاضت الواليات املتحدة عن عمليات التهميش واإلقصاء الطائفي
التي مارسها املاليك تحت ذريعة "الحرب عىل اإلرهــاب"؛ وذلك
لضامن مصالحها بتأمني "االستقرار" .وعقب انطالق الثورة السورية

دراسات وأوراق تحليليّة
العراق :انهيار ترتيبات ما بعد االحتالل

يف منتصف آذار  /مارس  ،2011وبروز الجامعات الجهادية الس ّنية
وتصاعد نفوذ تنظيم القاعدة ،باتت مسألة محاربة اإلرهاب تهيمن
عىل مجمل الرؤى والتص ّورات يف واشنطن ،األمر الذي دفع املاليك
إىل التامدي يف سياساته املتصلّبة يف التعامل مع الحركة االحتجاجية
الس ّنية السلمية نهاية عام  .2012لقد اتّخذ املاليك قرا ًرا حاز ًما بعدم
االستجابة ولو جزئيًّا ملطالب االعتصامات السلمية والعمل عىل فضّ ها
بالقوة .ووصل يف ذلك ح ّد قتل  50محت ًّجا سلميًّا ،وجرح أكرث من
 110محت ّجني يف مدينة الحويجة يف محافظة كركوك بتاريخ 23
نيسان  /أبريل  .2013وقبل أحداث الحويجة ،اصطدمت قوات األمن
باملتظاهرين يف مناسبتني؛ يف الفلوجة يف  25كانون الثاين  /يناير ،ويف
املوصل يف  8آذار  /مارس  2014ما أ ّدى إىل مرصع سبعة أشخاص يف
الحادثة األوىل وشخص واحد يف الثانية .لقد تعامل املاليك مع هذه
الحوادث باستخفاف بوصفها مت ّر ًدا يقوده "الصداميون والبعثيون
واإلرهابيون" .كام لجأ إىل تكتيكات أكرث خطورة يف التعامل مع
االحتجاجات السلمية من خالل ا ّدعاء أ ّن املتظاهرين ترعاهم تركيا
ودول الخليج ،واإلرصار عىل أ ّن بينهم إرهابيني ينتمون إىل حزب
البعث السابق ،أو أنّهم مدفوعون بالعداء الطائفي للشيعة .لقد أ ّدى
ذلك إىل تحويل الطائفة الشيعية نحو قد ٍر أكرب من الراديكالية ،األمر
الذي بلور اقتنا ًعا لدى املحت ّجني بعدم جدوى النضال السلمي ،وهو
ما استثمره تنظيم "داعش" عرب توسيع دائرة التجنيد وتكثيف نطاق
عملياته املسلّحة.

وعىل الرغم من سياسات املاليك الطائفية ،فإ ّن الواليات املتحدة
وافقت خالل زيارته إىل واشنطن مطلع ترشين الثاين  /نوفمرب ،2013
عىل بيع حكومته كميات كبرية من األسلحة املتط ّورة مبا فيها طائرات
االستطالع وصواريخ هلفاير ،بذريعة محاربة "اإلرهــاب" وعدم
السامح بانتقال الفوىض إىل الدول املجاورة((( .كام تتفاوض واشنطن
" 4السفارة األمريكية يف بغداد :واشنطن سلمت العراق صواريخ هلفاير وبنادق  ،"M4قناة
العامل اإليرانية ،2014/3/17 ،عىل الرابط:
http://www.alalam.ir/news/1576479
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مع بغداد عىل تدريب قوات خاصة مشرتكة ،وتعمل عىل تأسيس
قواعد لطائرات من دون طيّار بح ّجة التص ّدي لتنظيم "القاعدة" .كام
أ ّمنت واشنطن للامليك غطا ًء سياسيًّا عىل أساس أ ّن ما يواجهه هو
إرهاب تقوده القاعدة و"داعش" ،وساندته يف مجلس األمن التابع
لألمم املتحدة الذي أعرب يف  11كانون الثاين  /يناير  2014عن دعمه
جهد الحكومة العراقية يف األنبار ض ّد ما أسامه العنف واإلرهاب،
ودان هجامت "داعش" من دون اإلشــارة إىل الفاعلني الشعبيني
اآلخرين ،وال إىل املطالب العادلة ألهايل هذه املناطق(((.

بعد أن تف ّجرت األوضاع يف األنبار وسيطرت قوات العشائر عىل
الفلوجة والرمادي ،تشكّلت مجالس عسكرية مك ّونة من بعض أفراد
الجيش العراقي السابق ،وعنارص عشائرية مسلّحة ومن غريهم من
بقايا جامعات املقاومة العراقية مثل "الجيش اإلسالمي" ،و"حامس
العراق" ،و"كتائب ثورة العرشين" ،و"جيش املجاهدين" ،و"أنصار
الس ّنة" .ووفقًا لهذا التفسري ،فإ ّن ما جرى يف العراق هو نتيجة
"انتفاضة" عراقيّة مسلّحة ،وأ ّن القوى املسلّحة الفاعلة فيها تالقت يف
بعض األهداف مع "داعش".

الصورة مركبة ،لكن داعش في المقدمة
تالمس كال القراءتني السالفتني جانبًا من الحقيقة ،لك ّنهام تصبحان م ًعا
أكرث قدر ًة عىل تفسري ما يجري اآلن؛ فالقراءة التعددية املركّبة تؤكّد
أنّها تتكامل يف رسم صورة تفصيلية أكرث دقة .إ ّن الصورة الظاهرية
لتط ّورات العراق حال ًّيا ،تربز سيطرة "داعش" وتحكّمه يف تفاصيل
ولربا
َ
املشهد ،عىل الرغم من وجود
فصائل عدة قد تكون أكرث عد ًداّ ،
أكرث قوة من "داعش" .يف الظاهر أيضً ا ،إ ّن التنظيم هو ما يفرض
" 5األزمة يف األنبار :مجلس األمن يعلن دعمه للحكومة العراقية"( BBC ،العربية)،
:2014/1/11
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/01/140111_iraq_un_anbar.
shtml
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بأي راية أخرى تنافسه سواء كان ذلك يف املوصل
رايته ،وال يسمح ّ
وتكريت وصالح الدين ،أو يف املعابر الحدودية .والجدير بالذكر أ ّن
صدامات عدة حصلت بني قوى مسلّحة كجيش الطريقة النقشبندية،
والعشائر وداعش عىل خلفية رفع رايات غري راية "داعش" ،وانتهت
بانتصار األخري كام جرى يف تكريت ،ويف املعابر الحدودية ،وساهمت
يف تسيّده املشهد حتى اآلن .ويف محاولة رمزيّة لفرض سيطرته
ضخم ( 27حزيران /
وتحكّمه ،أقام تنظيم "داعش" عرضً ا عسكريًّا
ً
يونيو  )2014لق ّواته يف املوصل ،ض ّم عرشات السيارات ذات الدفع
الرباعي ،والعربات العسكرية (همفي األمريكية) ،واملدافع التي
"غنمها" بعد دخوله املوصل(((.
اقي وضعفه؛
يبقى أ ّن ما جرى مل يكن ليحصل لوال هشاشة الجيش العر ّ
فعىل الرغم من أ ّن الحكومة العراقية الحال ّية أنفقت ما مقداره 45
مليار دوالر لتجهيز الجيش ،وتدريبه عىل يد خرباء أمريكيني ،فهو مل
يصمد أمام بضع مئات من املسلّحني املد ّربني واملص ّممني((( .ويُعزى
ذلك بالطبع ،إىل أ ّن املؤسسة العسكريّة العراقية كانت تعاين من
قصور بنيوي يف هيكلها ،كونها مل تعتمد املعايري القياسية يف اختيار
األفراد واملج ّندين ،واعتمدت دمج امليليشيات وغالبيتها من الطائفة
الشيعية يف الجيش دون إعداد عسكري سليم .كام أ ّن استحضار قادة
رسخا صور ًة
الجيش والقادة السياسيني الخطاب الطائفي وتوظيفه(((ّ ،
أي
طائف ّية عن الجيش العراقي لدى رشائح مجتمعية عدة ،ففقد ّ
رمزية ،بل عىل العكس القى دخول املسلّحني إىل مدن عدة ،وانسحاب
ق ّوات الجيش والرشطة ،ترحي ًبا شعب ًّيا متفاوتًا نتيجة الصورة السلبية
يفس
تجاهه .التو ّجهات الطائفية للجيش العراقي هي أيضً ا ما ّ
انهياره أمام هجوم املسلّحني يف املدن ذات األغلبية الس ّنية التي
مناطق معادية يف العموم ،يف حني كان يصمد يف وضع
يع ّدها الجيش
َ
عسكري مشابه عند اقرتاب املسلّحني من مدن ذات أغلبية شيعية
أو لها رمزية دينية لدى الشيعة كام هي الحال يف ضواحي بغداد،
ومدينة سامراء حيث يوجد مرقد اإلمامني العسكريني .ومن عوامل
" 6بالصور… استعراض عسكري لداعش يف املوصل" ،موقع اخوة:2014/6/27 ،
http://goo.gl/HCOVHk
 7ملقارنة القدرات ،انظر :بيرت بيومونت (" ،)Peter Beaumontتأثري داعش مقارنة
بالجيش العراقي والبيشمركة الكردية" ،الغارديان اللندنية 12 ،حزيران/يونيو  ،2014عىل
الرابط:
http://www.theguardian.com/world/2014/jun/12/how-battle-ready-isis-iraqiarmy-peshmerga
 8خالل خطابه عشية العارش من محرم من العام الحايل يف كربالء ،استخدم نوري املاليك
خطابًا طائفيًّا متز ّمتًا عندما أعلن أ ّن القتال حتمي بني أنصار الحسني وأنصار يزيد ،عىل الرابط:
www.youtube.com/watch?v=rDrVt_TFUM
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الخلل البنيوي يف املؤسسة العسكرية ،انهامك ض ّباطها وأفرادها يف
الفساد املسترشي داخلها ،والذي ش ّجعته الحكومة الحالية ،عىل
مستوى القيادة (صفقة الطائرات الروسية) ،والقاعدة (التغايض عن
عمليات االبتزاز ،والخطف ،والرسقة) ،ما جعل االنتساب للمؤسسة
رض بالعقيدة العسكريّة ،والتي يُفرتض أن
العسكرية "غاية نفعية" ،فأ ّ
(((
تركّز عىل الوالء واالنتامء للوطن والذود عنه .

التفاعالت مع الحدث
داخل العراق
إثر انهيار الجيش العراقي وسيطرة املسلّحني عىل شامل العراق
ووسطه ،برزت حالة من التخبّط يف ترصيحات الحكومة العراقية
ومواقفها .يف البداية ،تح ّدث رئيس الوزراء الحايل نوري املاليك عن
مؤامرة دون أن يح ّدد أطرافها ،وات ّهم القيادات العسكريّة بالخيانة،
دول إقليمية ،وح ّدد
وه ّدد مبحاسبتهم .بعد ذلك ،ات ّهم املاليك ً
السعودية ،بالوقوف وراء الهجوم .مل يكن لدى املاليك تربير منطقي
ملا جرى ،لذلك اجرتح خطابًا تربيريًّا تارةً ،وطائف ًّيا تار ًة أخرى بهدف
استثارة العراقيني الشيعة لتأييد موقفه؛ إذ ا ّدعى أ ّن هدف هجوم
"اإلرهابيني" هو "استهداف املراقد الشيعية بغية تدمريها" .وملواجهة
االنهيار املتسارع ،سعى املاليك إىل فرض حالة الطوارئ ،لك ّنه مل ينجح
يف مسعاه ،إذ عارضته غالبية الكتل النيابية مخافة استئثاره بالقرار.

سمه "الجيش الرديف"،
كام أعلن املاليك عن البدء يف تشكيل ما ّ
وأبدى استعداد حكومته لتسليح من يرغب يف حمل السالح "للدفاع
عن العراق" ،وتدريبه( .((1وجــاءت فتوى املرجع الشيعي عيل
احتل العراق املوقع  171من  177بلدًا ومنطقة يف رصد الفساد يف مقياس الشفافية
ّ
9
الدويل ،ومل يحصل إال عىل درجة  16من 100
" 10املاليك يدعو العراقيني إىل التطوع وتشكيل جيش موازي ملواجهة داعش" ،البوابة
نيوز:2014/6/12 ،
http://www.albawabhnews.com/631170
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السيستاين بالجهاد الكفايئ وحمل السالح لتعطي املاليك دفعة
معنوية حاول استغاللها ملصلحته باللعب عىل الوتر الطائفي ،قبل أن
يصدر السيستاين بيانًا توضيحيًّا يوضح فيه أ ّن دعوته للتط ّوع ليست
خاصة بفئة أو طائفة بل بجميع مك ّونات العراق ،وأ ّن دعوته للتط ّوع
تكون ضمن املؤسسات األمن ّية وليس تشكيل ميليشيات مسلّحة
خارج القانون .ودعا السيستاين إىل التئام مجلس الن ّواب الجديد
لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة ،وانتخاب رئيس جديد للخروج
من األزمة الراهنة( .((1من جهة أخرى ،تق ّدمت الحكومة العراق ّية
بطلب رسمي إىل الــواليــات املتحدة لتوجيه رضبــات ج ّوية
ٍ
(((1
للمسلّحني .

عىل الطرف اآلخر ،استم ّرت حالة الغموض والضبابية التي تسود
مشهد القوى (خارج العملية السياسية) املناوئة لحكومة املاليك،
الحل األفضل لألزمة؛ ففي حني ركّز
لعدم وجود موقف مو ّحد من ّ
ٍ
بيانات عدة عىل الجوانب امليدانية
"داعــش" وفصائل أخرى يف
ورضورة إكامل املعركة لـ "تحرير" بغداد من "الشيعة الروافض"
وهدم العملية السياسية ،خرجت أصوات أخرى من أبرزها هيئة
شامل ألهداف ما أسمته "ثورة
علامء املسلمني التي أصدرت بيانًا ً
العشائر" ،وهي" :تحرير الوطن من مرشوع االحتالل القائم عىل
التفتيت الطائفي واإلثني ،وأ ّن العراقيني جمي ًعا سواسية متساوون
يف حقوق املواطنة وواجباتها ،وأ ّن مق ّدسات املسلمني مصونة ،وأ ّن
اإلرهاب ليس سال ًحا للث ّوار ،وإنّ ا هو سالح امليليشيات الطائفية"(،((1
ورئيس مجلس عشائر العراق عيل الحاتم السليامن ،والذي دعا إىل
حل سلمي عرب "تعديل العملية السياسية وإعادة حقوق اآلخرين"،
ّ
 11انظر فتوى السيستاين يف صفحته الرسمية عىل الفيس بوك ( 21شعبان1435/هـ)
املوافق لـ (2014/6/20م) ،تاريخ املشاهدة ( ،)2014/6/28عىل الرابط:
https://www.facebook.com/alrostamy?hc_location=timeline
12 “The Iraqi Government Is Asking for U.S. Airstrikes”, time, 12/6/2014:
http://time.com/2862759/iraq-insurgent-isis-baghdad-air-strikes/
" 13هيئة علامء املسلمني يف العراق :ما يجري يف البالد ثورة" ،املدينة نيوز،2014/6/13 ،
عىل الرابط:
http://www.alsahwa-yemen.net/subjects.aspx?id=41265
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ظل ما سامه "الهيمنة
ورفض الحاتم فكرة حكومة الرشاكة يف ّ
اإليرانية"( .((1أ ّما القوى املمثّلة للعرب الس ّنة يف العملية السياسيّة
والقوى الوطنية األخرى ،فقد ألقت بأغلبيتها املسؤولية عىل املاليك،
وطالبت باستقالته وتشكيل حكومة جديدة إلعادة الحقوق ومحاربة
اإلرهاب والتص ّدي لداعش ،كام جاء عىل لسان رئيس الربملان العراقي
السابق أسامة النجيفي .يف املقابل ،دعا رئيس ائتالف الوطنية إياد
عالوي إىل تشكيل "حكومة إنقاذ" ،وانتخابات برملانية "نزيهة"(،((1
وهو ما رفضه املاليك وحذّر من خطورته ،ومسعى القوى التي تقف
وراءه.
أ ّما القوى الكرديّة ،فكانت األكرث تأث ّ ًرا واستفاد ًة من األحداث الجارية؛
فعىل الرغم من التهديد الذي يشكّله "داعش" عىل كردستان العراق
ال س ّيام أنّها تب ّنت تفجريات أربيل والتي حصلت العام املايض ،فإ ّن
اإلقليم الطامح لالنفصال والذي كان مشتبكًا مع حكومة بغداد
كحصته من النفط ،و"املناطق املتنازع عليها"،
بخصوص قضايا فئوية؛ ّ
وجد يف سيطرة املسلّحني عىل املوصل "فرصة" سانحة للسيطرة عىل
وطوائف مختلفة.
كركوك الغن ّية بالنفط ،والتي تض ّم أديانًا ،وإثنيات
َ
ومل متض أيا ٌم قليلة عىل انسحاب الق ّوات العراقية من املدينة حتى
دخلت "البشمركة" مدينة كركوك ،وفرضت سيطرتها عليها بعد
اشتباكات مع فصائل مسلّحة يف األطراف .ويف محاولة لرتسيخ الواقع
الجديد ،زار رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاين 27
حزيران  /يونيو  2014املدينة ،وأعلن أ ّن سيطرة األكراد عىل كركوك
أصبحت "نهائية" ليلغي بذلك املادة  140من الدستور العراقي،
تنص عىل "إجراء استفتاءات شعبية محلية لتقرير مصري
والتي كانت ّ
(((1
املناطق املتنازع عليها" .
كل عىل حدة ،مبنظور حزيب
ميكن القول ،إ ّن الفرقاء العراقيني تعاملواّ ،
وفئوي مع التط ّورات األخرية ،وهو ما ك ّرس حالة االستقطاب القامئة.

في اإلقليم
يف مجال العالقات السياسية اإلقليمية ،تقوم أربع قوى إقليمية بدو ٍر
واضح يف األزمة العراقية؛ وهي:
" 14عيل الحاتم :ال مكان لحكومة رشاكة يف ظل هيمنة إيرانية" ،العربية نت:2014/6/26 ،
http://goo.gl/xhpGTr
" 15عالوي يدعو لتشكيل حكومة انقاذ واجراء انتخابات نيابية نزيهة" ،العراق نت،
 ،2014/6/26عىل الرابط:
http://www.aliraqnet.net/haet/motefrqat/4221-2014-06-26-17-05-07.html
" 16بارزاين :سيطرة األكراد عىل كركوك نهائية" ،جريدة االتحاد اإلماراتية:2014/6/28 ،
http://www.alittihad.ae/details.php?id=57223&y=2014
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•إيران ،وهي منحازة بصورة كاملة لحكومة املاليك؛ إذ ميثّل
العراق ساحة جيوسياسية مهمة بالنسبة إىل إيران ،ولطاملا مثّل
نتائج
رشا لها أو ملرشوعها اإلقليمي ،والذي حقّق َ
تهدي ًدا مبا ً
مه ّمة بعد االنسحاب األمرييك من العراق عام  ،2011بصورة
جعلتها الالعب اإلقليمي األكرث تأث ًريا يف العراق من خالل تحالفها
مع القوى السياسية الشيعية .مثّلت التط ّورات األخرية مفاجأة
إليـران ،والتي كانت تراهن عىل قدرة حكومة نوري املاليك
عىل وأد الحراك االحتجاجي واملسلّح ض ّده ،وتشكيل حكومة
جديدة موالية لها ال س ّيام بعد حصول ائتالفه عىل املركز األ ّول يف
عبت إيران يف أكرث
االنتخابات الربملانية األخرية .وبنا ًء عىل ذلكّ ،
من مناسبة عن دعمها الكامل لحكومة نوري املاليك ،واستعدادها
لتقديم املساعدة العسكرية واألمنيّة ملواجهة "داعش" .كام
أبدت استعدادها للتعاون مع الواليات املتحدة األمريك ّية يف
العراق للتص ّدي للخطر املشرتك؛ فقد أعلن الرئيس اإليراين حسن
روحاين أ ّن "إيران ميكن أن تفكّر يف التعاون مع الواليات املتحدة
إلعادة األمن للعراق إذا واجهت واشنطن جامعات إرهابية
يف العراق ويف أماكن أخرى"( .((1ترى إيران أ ّن خسارة املاليك
منصبه وواليته الثالثة سوف متثّل "رضبة" قوية ملساعيها الرامية
إىل إيجاد تحالف إقليمي متواصل جغراف ًّيا (إيران ،والعراق،
وسورية ،وحزب الله يف لبنان) تقوده وتتحكّم فيه .وعليه،
جاءت سيطرة املسلّحني عىل مساحات واسعة وكبرية من العراق
لته ّدد هذا التواصل الجغرايف .وتدرك إيران أ ّن انهيار الحكومة
املوالية لها يف بغداد سوف يرتك تداعياته السلبية عىل النظام
السوري يف مجاالت مختلفة؛ كانقطاع اإلمدادات العسكريّة
(الربية والجوية) ،والدعم االقتصادي واللوجستي ،بل والعسكري
املبارش عرب امليليشيات الشيعية ،والذي كانت تؤ ّمنه حكومة
املاليك ،وهو ما قد ينعكس مبارش ًة عىل موازين القوى امليدانية
السوري ،والتي مل ت ّدخر جه ًدا ،وباعرتاف مسؤوليها ،يف
يف الرصاع
ّ
تغي املشهد السيايس
قلبه ملصلحة النظام ،ومنع سقوطه .كام أ ّن ّ
يف العراق سيكون له تأثريه املبارش يف مفاوضاتها النووية مع
الغرب ،إذ إ ّن دورها اإلقليمي الذي تسعى إىل ترسيخه وإقرار
األقل يواجه صعوبات
القوى الدولية به ،سيكون مه ّد ًدا أو عىل ّ
" 17روحــاين :مستعدون ملساعدة العراق والتعاون مع أمريكا ضد داعــش" ،الوطن
الكويتية:2014/6/14 ،
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=365007
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وعوائق ج ّمة .من هنا ،نفهم االندفاع اإليرا ّين لحامية حكومة
املاليك بشتّى الوسائل .وليك ال تبدو خارج املساعي اإلقليمية
حل سيايس ملنع تفاقم األزمة ،دعت إيران
والدولية الرامية إىل ٍّ
إىل تشكيل حكومة "شاملة" وفقًا لنتائج االنتخابات الربملانية ،يف
إشار ٍة إىل إرصارها عىل بقاء املاليك.

وير ّجح البعض أ ّن إيران ،وبعد التط ّورات األخرية ،قامت بدور محوري
يف إقناع الكتل الشيعية الرئيسة ،وهي :تيار املجلس األعىل (عامر
الحكيم) ،والتيار الصدري (مقتدى الصدر) ،ورئيس الوزراء األسبق
(إبراهيم الجعفري) ،واملستقلون (أحمد الجلبي) بتجميد الخالفات
مع املاليك حال ًّيا ،إىل حني اجتياز األزمة .وكانت فتوى السيستاين
بخصوص الجهاد الكفايئ ،وانصياع عامر الحكيم لهذه الفتوى وارتداء
املالبس العسكرية التزا ًما بها ،أوىل مثار هذه الضغوط .أ ّما مقتدى
الصدر ،فلم يعارض مضمون الفتوى ،وأعلن عن تشكيل "جيش
السالم" لحامية "العتبات املقدسة" .لك ّنه أبقى نفسه عىل مسافة
رصح بأ ّن "واجب ق ّواته هو حامية املق ّدسات كافة ،وال
منها عندما ّ
تزج نفسها يف قتال طائفي" .وعىل الرغم من اندفاع طهران لحامية
ّ
املاليك ،فإ ّن حدود دورها الفاعل غري معروفة حتى اآلن .وتبقى جميع
بحل سيايس دون املاليك؟
األسئلة واالحتامالت قامئة؛ هل تقبل إيران ّ
هل ستتدخل عسكريًّا وبصورة مفتوحة يف الرصاع الداخيل العراقي؟
أم ستكتفي بالدعم املعنوي والتخطيطي أو الدعم غري املبارش عرب
دعم ميليشيات طائفية؟
•اململكة العرب ّية السعوديّة :ال يزال الغموض يكتنف موقفها؛
مهم
فالتط ّورات األخرية يف العراق متثّل مكس ًبا إسرتاتيج ًّيا ًّ
بالنسبة إىل السعودية ،ألنّها تضعف النفوذ اإليراين ،وتشكّل
أزمة للحكومة العراقية املناهضة لها ،ال سيّام بعد تصعيد
الخطاب الدبلومايس من جانب رئيسها نوري املاليك ،والذي ات ّهم
السعودية مبؤازرة اإلرهاب وتقديم الدعم والتخطيط للهجوم
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املسلّح عىل املوصل واملــدن العراق ّية األخــرى .وهو موقف
ر ّدت عليه السعودية عىل لسان وزير خارجيتها بقوة متّهم ًة
سياسات رئيس الوزراء العراقي الطائفية بتدمري الوضع الداخيل
العراقي( .((1ومن جه ٍة أخرى ،ميثّل تنامي ق ّوة "داعش" ونفوذه
مناطق محاذية
توسعه يف
َ
رشا للمملكة ،ال س ّيام بعد ّ
تهدي ًدا مبا ً
لحدودها ،ولحدود األردن .أ ّما عىل املستوى الداخيل ،ونتيجة
لالستقطاب الطائفي الس ّني  -الشيعي ،فقد ازداد تعاطف بعض
الرشائح الشعبية مع تنظيم "داعش" بعد الهجوم األخري .وهو
ما قد يساهم ،ومن جديد ،يف زيادة عدد املنتسبني السعوديني
للتنظيم املــدرج حركة إرهابية يف قوائم وزارة الداخلية
السعودية .وقد تنبّهت السعوديّة لهذا األمر ،فعقد مجلس األمن
الوطني اجتام ًعا برئاسة امللك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
 ،2014/6/27وأوىص بات ّخاذ "كافة اإلجراءات الالزمة لحامية
األمن الوطني مام قد تلجأ إليه املنظامت اإلرهابية أو غريها من
تخل بأمن السعودية"( .((1كام تع ّهد امللك السعودي
أعام ٍل قد ّ
يف  29حزيران  /يونيو  2014يف رسال ٍة للشعب السعودي مبناسبة
سمهم "املتشددين اإلسالميني
حلول شهر رمضان ،بسحق من ّ
الذين يه ّددون اململكة"( .((2وبنا ًء عليه ،ستحاول اململكة ما أمكن
تعظيم مكاسبها اإلسرتاتيجية من األزمة الحاليّة يف العراق ،من
خالل التنسيق مع الواليات املتحدة يف محاولة لتشكيل حكومة
عراقية قد تستثني املاليك يف نهاية املطاف ،ولكن من دون أن
تتش ّدد اململكة يف موقفها السابق الداعي إىل استقالة املاليك
قبيل تشكيل الحكومة املرتقبة( .((2وبالطبع ،ستحاول السعوديّة
االستفادة من الحاجة األمريك ّية إىل جهودها األمن ّية والسياسية
يف احتواء األزمة العراق ّية ،لدعم ساحات أخرى مه ّمة بالنسبة
إىل السعودية ،كسورية .وهو ما تجاوبت معه إدارة أوباما؛ إذ
"إىل أين متيض العالقة بني السعودية والعراق؟" ( BBC ،العربية) ،2014/6/19 ،عىل
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الرابط:
_http://www.bbc.co.uk/arabic/interactivity/2014/06/140619_comments_iraqi
saudi_realtion.shtml
" 19خادم الحرمني يوجه بحامية اململكة من املخاطر اإلرهابية" ،الوطن السعودية،
 ،2014/6/27عىل الرابط:
http://www.alwatannewspaper.ae/news.php?n_id=22577
" 20امللك السعودي يتعهد بـ ’سحق املتشددين‘ ويُعفي نائب وزير الدفاع" ،العريب
الجديد ،2014/6/28 ،عىل الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/politics/aef57f40-2193-41e0-8335-719d4ab54c1a
 21للوقوف عىل التطورات يف املوقف السعودي انظر" :السعودية :مواجهة ‘املتشددين’..
وتنازل عن رحيل املاليك" ،العريب الجديد:2014/6/28 ،
http://www.alaraby.co.uk/politics/7574b9e0-ecbd-4584-8141-fb0a150bf692
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طلبت من الكونغرس التصديق عىل مبلغ  500مليون دوالر
لتدريب املعارضة السورية "املعتدلة" ،وتجهيزها( .((2وقد جاءت
الخطوة األمريكيّة بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية األمرييك جون
الوطني أحمد الجربا.
كريي إىل ج ّدة ولقائه مع رئيس االئتالف
ّ
والجدير بالذكر أ ّن الخطوة األمريكية تجاه ما تع ّده "املعارضة
السورية املعتدلة" ،جاءت بعد أيام قليلة من ترصيحات للرئيس
األمرييك باراك أوباما رأى فيها أ ّن وجود معارضة سورية معتدلة
قادرة عىل هزمية األسد هو "فانتازيا"(.((2

•تركيا :تع ّد تركيا أكرث الدول املتأث ّرة بتطورات ما يجري يف العراق؛
فازدياد نفوذ تنظيم "داعش" يف سورية والعراق يشكّل تهدي ًدا
خصوصا وأنّه يتمركز يف رشيط جغرايف طويل مبحاذاة
رشا،
ً
مبا ً
حدودها الجنوبية مع سورية .وقد جرت اشتباكات محدودة
بني الجيش الرتيك وعنارص التنظيم يف عدة مناطق حدودية ال
س ّيام يف بلدة الراعي السوريّة .وجاءت تط ّورات العراق لتزيد
من القلق واالرتباك الرتيك بخاصة بعد قيام "داعش" بخطف
موظّفي قنصليتها يف املوصل ،إضاف ًة إىل خطف مواطنني وسائقي
شاحنات عىل خطوط النقل الربية بني العراق وتركيا .األمر الذي
ق ّيد حكومة العدالة والتنمية وفرض عليها التعامل بحذ ٍر شديد،
لتحرير مواطنيها ،تج ّنبًا لزيادة االنتقادات الداخلية لسياساتها
يف سورية والعراق من قبل أحزاب املعارضة التي تتّهم حكومة
العدالة والتنمية باملساهمة يف تقوية التنظيامت املتطرفة .ال
تستطيع تركيا القيام بدور عسكري مبارش أو غري مبارش يف
العراق؛ فام يجري خارج قدرتها عىل الحركة .لك ّنها قد تقوم
" 22أوباما يطلب  500مليون دوالر لدعم مقاتيل املعارضة السورية املعتدلة" ،الحياة،
 ،2014/2/26عىل الرابط:
http://goo.gl/aKn0hm
" 23أوباما ال توجد ’معارضة معتدلة‘ تستطيع هزمية األسد"،العربية نت:2014/6/22 ،
http://goo.gl/jSZUcB
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حل سيايس تسعى
بدور استخبارايت داعم ،وسيايس يف صوغ ّ
الواليات املتحدة إىل فرضه ،مستفيد ًة من تحالفها مع رئيس
إقليم كردستادن مسعود البارزاين ،والسياسيني العرب الس ّنة.

•أ ّما القوة األخرية ،فهي النظام السوري والذي ينظر بعني الريبة ملا
مهم
يجري يف العراق ،ال س ّيام بعد فقدانه خ ّط إمداد عسكري ًّ
إثر سيطرة املسلّحني عىل املنافذ الحدودية بني البلدين ،وما نجم
كل للساحتني السورية والعراق ّية ،والتي
عنه من توحيد جغرايف ّ
قد تفيد الفصائل املسلّحة املناوئة له يف الحصول عىل اإلمدادات
عرب العراق ،وتجاوز العقدة األردنية .األمر الذي دفعه للتدخّل
مبارش ًة وقصف املدن العراقية القريبة من املنافذ الحدودية يف
القائم ،وإىل الداخل كمدينة راوة ،ومدينة الرطبة الواقعة عىل
وكل من سورية
طريق املرور الدويل الرسيع الرابط بني العراق ٍّ
واألردن(.((2
وال ّ
شك يف أ ّن سياسات املاليك األمن ّية العنيفة املدعومة من الواليات
املتحدة األمريكية وإيران يف الوقت ذاته دفعت القوى الس ّنية السلمية
املطالبة بالعدالة والدميقراطية والحرية ومحاربة الفساد واالستبداد،
إىل االقتناع بعدم جدوى املطالبات السلمية واالنتقال إىل املقاومة
العسكرية يف ص ّد الهجوم ،األمر الذي استثمره تنظيم "داعش" لتوسيع
نفوذه ،وملء الفراغ ،والدخول يف تحالفات موضوعية مضمرة مع
القوى املسلّحة السن ّية يف مواجهة عد ٍّو مشرتك ميثّله الحلف املاليك
 األمرييك.لك ّن السؤال األه ّم هو :هل ستصمد التحالفات السابقة؟ أم أنّها
تبي فشل املاليك؟
ستبدأ يف التفكّك والبحث عن بدائل أخرى بعد ّ
والسؤال الثاين هو :هل ستدرك القوى العربية الس ّنية التي عانت
األم ّرين منذ االحتالل أ ّن "داعش" هي يف النهاية عبء حقيقي معا ٍد
للدميقراطية واملدنية عىل ح ٍّد سواء ،يف العراق كام يف سورية؟ وقد
تدرك أيضً ا أنّه ال ب ّد من طرح املطالب العربية بصيغة دميقراطية،
كل طائفية
وأ ّن املوقف ض ّد الطائفية السياسية يجب أن يكون ض ّد ّ
سياسية يف العراق ،ويف املرشق العريب عمو ًما.

" 24استشهاد وإصابة العرشات بقصف لطريان النظام السوري عىل مدينتي القائم
والرطبة غريب األنبار" ،قناة بغداد ،2014/6/24 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/TkP69w

العدد ٩
تموز  /يوليو 2014

الموقف الدولي
تباينت مواقف القوى الدولية يف توصيف الحدث العراقي؛ إذ تب ّنت
روسيا رواية حكومة املاليك .وأعلن رئيسها فالدميري بوتني تأييده
الحكومة العراقية يف محاربة "اإلرهاب" .وعقد صفقة رسيعة مع
الحكومة العراقية لتوريد أربع طائرات سوخوي  25مستخدمة بهدف
مساعدة ق ّوات الجيش العراقي( .((2يف حني ركّزت مواقف القوى
الغربية مبجملها عىل مسألة "الحل السيايس" ورضورة إنجازه برسعة.
وح ّملت الحكومة العراقية الحالية جز ًءا من املسؤولية يف تط ّور
ملف العراق
األوضاع وبلوغها النقطة الحرجة .فقد انتقد مسؤول ّ
يف االتحاد األورويب سرتاون ستيفنسن مواقف الحكومة العراقية،
وسياساتها اإلقصائية التي قادت العراق إىل هذا املأزق .ويف املقابل،
رأى بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية أ ّن هجوم داعش يه ّدد وحدة
العراق واملنطقة ،وأ ّن مواجهة اإلرهاب تتطلّب حوا ًرا بني رشائح
املجتمع العراقي كافة لتشكيل حكومة وحدة وطنية( .((2وهو خيار
دعت إليه بريطانيا التي شاركت يف غزو العراق واحتالله عام .2003
لكن وزير الخارجية الربيطاين وليم هيغ رفض "التو ّرط العسكري"
لربيطانيا يف األزمة العراقية الحاليّة؛ أل ّن "حفظ األمن الداخيل هو
مسؤولية الحكومة العراقية التي عليها أن تجد صيغة تل ّبي املطالب
املرشوعة ملواطنيها".
يبقى أ ّن املوقف األمرييك هو األه ّم ألسباب عدة من أبرزها أ ّن
اإلسرتاتيجية األمريكية يف العراق ساهمت بشكل أو بآخر يف خلق هذا
املأزق .مثّلت الورطة األمريكية يف العراق تحت قيادة الجمهوريني،
إضاف ًة إىل ركود االقتصاد األمرييك ،الرافعة التي جاءت بباراك أوباما إىل
س ّدة الرئاسة األمريكية عقب االنتخابات التي جرت أواخر عام 2008؛
فأوباما كان قد ق ّدم وعو ًدا حازمة بأنّه سيسحب الق ّوات األمريكية من
العراق يف أواخر عام  .2011ولتحقيق ذلك ،دعمت إدارته بقاء املاليك
يف موقع رئاسة الوزراء بعد انتخابات آذار  /مارس  ،2010وذلك عىل
الرغم من أ ّن النتائج أسفرت عن تق ّدم القامئة العراقية ،برئاسة رئيس
" 25املاليك :العراق اشرتى طائرات سوخوي مستخدمة من روسيا وستنفذ مهامت خالل
أيام" ،قناة السومرية ،2014/6/26 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/OTIjmh
" 26فرنسا :أحداث العراق نتيجة للوضع السوري والحل بحكومة وحدة" ،العريب الجديد،
 ،2014/6/20عىل الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/politics/f92f1557-faf3-4a15-be73-563ecb5d28ce

دراسات وأوراق تحليليّة
العراق :انهيار ترتيبات ما بعد االحتالل

الوزراء األسبق إياد عالوي ،عىل ائتالف دولة القانون برئاسة املاليك.
وب ّررت إدارة أوباما ذلك بأنّه مل يكن يف وسع عالوي تشكيل حكومة
أغلبية ،يف اعرت ٍ
اف ضمني بنفوذ إيران يف العراق الذي مل يعد ممك ًنا
تجاهله.

وعىل الرغم من إرصار أوباما عىل الجدول الزمني لالنسحاب من
العراق ،فلقد حاول أن يبقي عىل ق ّوة دعمٍ وإسناد أمريكية صغرية
الحجم فيه ،وفاوضت إدارته حكومة املاليك عىل ذلك .إال أ ّن هذا
رص عىل رفض إعطاء حصانة لتلك الق ّوات من املالحقة أمام
األخري أ ّ
املحاكم العراقية .لكن ذلك مل يكن سوى الح ّجة التي استخدمها
املاليك لتحقيق هدف إيران بإجالء األمريكيني عن العراق حتى يتس ّنى
لها االنفراد بالسيطرة عليه .وهو ما تحقّق عندما ق ّرر األمريكيون يف
النهاية سحب ق ّواتهم كلّها.
حاولت إدارة أوباما إقناع املاليك بحاجته إىل رشاكة أمن ّية وعسكرية
وإسرتاتيجية مع الواليات املتحدة .غري أ ّن املاليك الذي كان مستن ًدا
إىل الدعم اإليراين الكامل ،مل يأبه للدعوات األمريكية تلك .وما كاد
آخر جندي أمرييك ينسحب من العراق يف كانون األول  /ديسمرب
بحق نائب الرئيس
 ،2011حتى كان املاليك يصدر مذكّرة اعتقال ّ
العراقي طارق الهاشمي .ومنذ ذلك الحني ،واملاليك يتبع سياسات
متييزية وتهميشية ض ّد املواطنني العراقيني من العرب الس ّنة ،ويق ّوي
قبضته عىل السلطة يف العراق؛ ما أثار أيضً ا امتعاض حلفائه اآلخرين
من الشيعة ،ورشكائه يف مؤسسات الحكم من األكراد.
وتصاعدت سياسات املاليك التسلطية باستهدافه وزير ماليته السابق
رافع العيساوي ،واعتقال العرشات من مساعديه وح ّراسه الشخصيني
يف كانون األول  /ديسمرب  .2012وهو األمر الذي أثار حنق العرب
أصل من مساعي املاليك
خصوصا يف إقليم األنبار ،الغاضبني ً
الس ّنة،
ً
الحثيثة لتهميشهم ومن قيام ق ّواته باعتقال النساء وتعذيب املعتقلني
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واملعتقالت يف السجون .ودخلت مدن األنبار يف إرضاب عا ّم متمرد ًة
عىل قمع حكومة املاليك منذ ذلك الحني.
عند مت ّرد األنبار فقط ،شعر املاليك بحاجته إىل الدعم السيايس
والعسكري األمرييك؛ فقام بتوظيف مخاوف الواليات املتحدة من
"داعش" ،والذي كان نفوذه يتزايد يف سورية الغارقة يف فوىض الرصاع
بني ثورتها ونظام األسد .يف املقابل ،وجد أوباما يف دعم املاليك خيا ًرا
أفضل من إعادة وضع ق ّو ٍ
ات أمريكية عىل األرض العراقية ملحاربة
َ
"داعش" ،وهو الذي يباهي بانسحابه من ذلك البلد .كام أ ّن يف دعمه
املاليك عسكريًّا وسياس ًّيا ،إضعافًا لح ّجة خصومه من الجمهوريني بأ ّن
خروجه املتع ّجل من العراق دون إبقاء ق ّوات أمريكية عىل األرض ،هو
ما سمح للتنظيامت "املتط ّرفة" بالنم ّو مج ّد ًدا يف العراق ،كام أفسح
املجال للامليك إلقامة دكتاتورية جديدة يف الحكم وتهميش خصومه،
خصوصا من العرب الس ّنة.
ً

وأثبت املاليك مر ًة أخرى أنّه ال يعري املبادئ حتّى التفاتة؛ فحني يلزم
التوسل إىل الواليات املتحدة بأن تتحالف معه وتسلّحه.
يعمل عىل ّ
وحني يأخذ ما يريد يعود إىل مواقف طائفية سياسية متع ّنتة .لقد
طلبت إدارة أوباما من املاليك مقابل منحه دعمها ،االنفتاح عىل
الكف عن تهميش
خصومه السياسيني .ويف مقابل وعود لفظية بشأن ّ
العرب الس ّنة ،وافقت واشنطن خالل زيارة املاليك إليها مطلع ترشين
الثاين  /نوفمرب  ،2013عىل بيع العراق كميات كبرية من األسلحة
املتط ّورة بح ّجة محاربة "اإلرهاب" وعدم السامح بانتقال الفوىض يف
العراق إىل الدول املجاورة له ،ومن سورية إليه.
عىل الرغم من أ ّن املاليك مل يكن خيار الواليات املتحدة املفضّ ل
ظل الشكوك التي تدور حول ارتباطاته،
خصوصا يف ّ
لقيادة العراق،
ً
إن مل يكن ارتهانه إليران ،فلقد اضط ّرت إدارتا بوش وأوباما إىل أن
تتعامال معه كأمر واقع ج ّراء أخطائهام الكارثية خالل احتالل العراق؛
وحل مؤسسات الدولة والجيش واألمن ،أحدثا
فتقسيم البلد طائف ًّياّ ،
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فراغًا سلطويًّا أسقط الدولة ،وسمحا إليران وحلفائها الداخليني مبلء
الفراغ تحت أسامع األمريكيني وأبصارهم.

تفاجأت الواليات املتحدة بانهيار الجيش العراقي وسقوط املوصل
( 10حزيران /يونيو  .)2014وتب ّنت يف البداية رواية الحكومة العراقيّة،
واألمني يف مواجهة هذه التطورات؛
العسكري
وركّزت عىل الجانب
ّ
ّ
فقد ذكرت الناطقة باسم وزارة الخارجية األمريكية جني بسايك يف 11
حزيران /يونيو  2014أ ّن "سقوط املوصل يثبت أ ّن داعش بات ميثّل
ومنسقًا
مصدر تهديد للمنطقة ،وأ ّن الواليات املتحدة تحبّذ ر ًّدا قويًّا ّ
لدحر هذا العدوان"( ،((2وهو ما ش ّجع الحكومة العراقيّة عىل تقديم
رسمي لتنفيذ رضبات جوية ض ّد املسلّحني.
طلب
ّ
قوي بداية األزمة الحالية،
املوقف األمرييكّ املتحمس لر ّد عسكري ّ
والذي دلّت عليه مؤرشات عدة كإرسال حاملة طائرات إىل مياه
الخليج العريب  14متوز /يوليو  ،2014تراجع بصورة ملحوظة مفضّ ًل
إسرتاتيجية أبعد من الخيار العسكري اآلين؛ فقد أعلن الرئيس أوباما
أ ّن الواليات املتحدة لن تُقْدم عىل تد ّخلٍ عسكري يف العراق ،وأنّها
ستقوم بإرسال  300مستشار عسكري ملساعدة القوات العراقية
يف مكافحة اإلرهاب .ونقلت صحيفة "وول سرتيت جورنال" عن
مسؤولني يف اإلدارة أ ّن أوباما "ق ّرر عدم تنفيذ رضبات ج ّوية يف املدى
املنظور ض ّد املسلّحني يف العراق ،ويريد العمل عىل إسرتاتيجيات
أخرى تع ّزز التبادل االستخبارايت مع العراق ،وتتعاطى مع االنقسامات
السياسية واستقطاب الدعم من الحلفاء اإلقليميني"(.((2

" 27األزمة العراقية :نزوح  500ألف شخص من املوصل بعد سيطرة (داعش) عليها"،bbc ،
 ،2014/6/11عىل الرابط:
_http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/06/140611_iraq_150k_flee
mosul.shtml
" 28أوباما يسعى إىل اسرتاتيجية أبعد من العراق ملواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية يف
العراق والشام" ،الحياة ،2014/6/19 ،عىل الرابط:
http://www.alhayat.com/Articles/3058354

العدد ٩
تموز  /يوليو 2014

ميكن القول إ ّن الواليات املتحدة مل تستجب لطلب حكومة املاليك
بتنفيذ غارات جوية ض ّد املسلّحني ،عىل الرغم من إعالن املاليك
استعداد حكومته إلعطاء القوات األمريكية الحصانة القانونية التي
كانت تسعى إليها الواليات املتحدة عشية سحب ق ّواتها من العراق
يف  30كانون األول  /ديسمرب ،2011وبدلً عن ذلك خفّفت الواليات
املتحدة من وجودها الدبلومايس يف أكرب سفارة لها عىل مستوى العامل،
ور ّحلت الكثري من منتسبي السفارة إىل الكويت وعامن وأربيل .ث ّم
ع ّززت السفارة بقوة من املارينز لحاميتها .ويف السياق نفسه ،أوفد
الرئيس أوباما وزير خارجيته جون كريي إىل العراق واملنطقة للوقوف
عىل األوضاع ،وتقييمها ،ولقاء القوى السياسية العراقية والقادة
اإلقليميني الفاعلني واملؤث ّرين يف األزمة للدفع بات ّجاه تشكيل حكومة
عراقيّة " شاملة" ،تحظى بإجامع داخيل وبتوافق إقليمي ،وتكون
الطرف املؤ ّهل لتلقّي املساعدة العسكريّة ملواجهة تنظيم "داعش".
وميكن تفسري املوقف األمرييك تجاه األزمة العراق ّية وفقًا ملا ييل:
قناعتها بفشل الخيارات العسكرية وخوفها من االنجرار مجد ًدا إىل
التو ّرط عسكريًّا يف الواقع العراقي املعقّد :فتجربة الواليات املتحدة
خالل أكرث من مثاين سنوات يف العراق ( )2011 -2003أثبتت فشل
الخيار األمني – العسكري يف معالجة األزمات .وعليه ،فإ ّن خيار
التدخل العسكري األمرييك الراهن ،وإن حقّق نتائج مرحل ّية ،إال أ ّن
نتائجه غري مضمونة عىل املدى الطويل ،األمر الذي يفرض عىل اإلدارة
متس جوهر املشكلة
األمريكية تب ّني مقاربات وإسرتاتيجيات جديدة ّ
وليس تداعياتها.
ليك ال تظهر كأنّها تدعم الشيعة ض ّد الس ّنة :كانت صورة املشهد
العراقي غامضة بداية أحداث املوصل؛ فاملعطيات األ ّولية بالنسبة إىل
الواليات املتحدة كانت تخترص ما حدث يف "داعش" ،وهو ما أثبت
خطأه بعد اتّضاح الصورة وتبّني وجود قوى وفصائل أخرى س ّنية غري
اقي .وبنا ًء
"داعش" شاركت ،وتشارك بفعالية يف قتال الجيش العر ّ
عليه ،وجدت الواليات املتحدة أ ّن تدخّلها العسكري سيُفهم بالرضورة
عىل أنّه دعم للحكومة الحالية والتحالف الشيعي املوايل إليران يف
مواجهة عشائر وفصائل س ّنية رافضة للتهميش واإلقصاء املامرس
عليها .األمر الذي قد يزيد من تعقيدات الرصاع يف العراق ،ويجعل
املشهد أكرث تركيبًا ،ومينح الحركات املتطرفة ذرائ َع وحج ًجا إضافية
تساعدها عىل التغلغل يف املجتمعات املحلية الس ّنية يف العراق.

دراسات وأوراق تحليليّة
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اجتذاب الس ّنة ملحاربة "داعش" :أو إحياء ما يس ّمى بـ "مرشوع
باتريوس"؛ أي أ ّن قيام قوات الجيش العراقي ،والفصائل وامليليشيات
الشيعية مبحاربة الحركات الجهادية يف مناطق ذات أغلبية س ّنية
لن يؤيت مثاره ،بل عىل العكس قد تكتسب هذه الحركات حاضنة
اجتامعية صلبة متكّنها من التك ّيف املستمر مع املواجهة العسكرية.
وبنا ًء عليه ،يُطرح يف الواليات املتحدة إحياء مرشوع "الصحوات"
الذي اشتغل عليه الجرنال ديفيد باتريوس عام  ،2007ولكن بصيغة
أخرى ،يتض ّمن مشاركة العشائر العراقية الس ّنية يف العملية السياسية،
والتنسيق معها ملواجهة داعش.
تعقيدات املشهد اإلقليمي :إ ّن خيار التدخل العسكري األمرييك ،فيام
ستفسه بأنّه تدخّل
لو حصل ،كانت بعض القوى اإلقليمية يف املنطقة ّ
داعم للدور والنفوذ اإليراين ،عىل أساس أ ّن حكومة املاليك أصبحت
موالية متا ًما أو تابعة للتوجهات اإليرانية ،سواء كان ذلك يف السياسات
دول إقليمية
الداخلية أو السياسة الخارجية؛ األمر الذي قد يربك ً
تسعى للح ّد من الدور اإليراين املتنامي أو الحتوائه.
لقد وجدت الواليات املتحدة نفسها بعد أزمة العراق أمام مأزقٍ
جديد يف الرشق األوسط ،ال س ّيام بعد انفتاح الساحتني السورية
والعراقيّة ،وتنامي نفوذ الحركات املتطرفة( .((2وهو ما دفعها للتح ّرك
بصورة عاجلة وبالتنسيق مع القوى اإلقليمية الفاعلة واملؤث ّرة؛ من
أجل احتواء األزمة يف العراق للوصول إىل صيغة تفاهم بني القوى
السياسية العراقية لتشكيل حكومة جديدة تحظى بإجامع الفرقاء،
وتكون قادرة عىل هزمية "داعش" والجامعات املتطرفة .ويفيد بعض
سب عن اجتامعات كريي مع القوى السياسية العراقية بأ ّن الواليات
ما ُ ّ
املتحدة قد طلبت من املاليك رسم ًّيا التن ّحي ،متسلّح ًة باملوقف املعلن
للصدريني واملجلس األعىل والكتلة الكردستانية والكتلة الس ّنية يف
الربملان الرافضة منح فرصة أخرى لرئيس الوزراء نوري املاليك لتشكيل
الوزارة ،إال أ ّن األخري ال يزال كام يبدو متشبّثًا بالسلطة وغري راغب
التخل عنها ،مهام كان الثمن الذي سيدفعه البلد ،وهو ما يجعل
يف ّ
األزمة العراقية مفتوحة عىل جميع االحتامالت ،ال س ّيام بعد فشل
 29انظر:
“White House beginning to consider conflicts in Syria and Iraq as single
challenge”, Washington post, 19/6/2014:
http://goo.gl/4HwDtA

مجلس الن ّواب بتاريخ  1متوز  /يوليو  2014يف االلتئام النتخاب رئيس
جديد له ،وتكليف رئيس الكتلة األكرب بتشكيل الحكومة ،وانتخاب
رئيس جمهورية جديد.
لكن ،سوف يبقى املوقف األمرييك عرض ًة للتب ّدل وفقًا لتط ّورات الوضع
عىل األرض والضغوط التي تتع ّرض لها إدارة أوباما يف الداخل من
جانب املعارضة الجمهورية التي تتّهمها يف سنة انتخابية باملسؤولية
عم آلت إليه األوضاع يف العراق ،بسبب إرصارها عىل االنسحاب
ّ
الكامل عام .2011

المشاهد واالحتماالت
ال تزال الصورة يف العراق ملتبسة ،واالحتامالت مفتوحة؛ فعىل الرغم
من الهجوم املضا ّد الذي ش ّنته الحكومة العراقية الحاليّة ،فإنّها مل تنجح
يف إعادة األوضاع إىل ما كانت عليه قبل  10حزيران  /يونيو ،2014
وتك ّبدت خسائ َر كبرية ،بل عىل العكس تواىل سقوط املدن العربية
الس ّنية وسط العراق وشامله وغربه .وأضحت املنافذ الحدودية
للعراق من األردن وسورية خارج سيطرة الحكومة .وسيطر املسلّحون
عىل مناطق محافظة األنبار عدا بعض املناطق واملرتكزات كام يف
قاعدة عني األسد ،والحبانية وجزيرة الخالدية وقطاعات من الرمادي
حيث ما زالت تحت سيطرة الحكومة وحلفائها من الصحوات .وبنا ًء
عليه ،ميكن القول إ ّن مشاهد األزمة العراقية تنحرص يف اآليت:
•املشهد األ ّول :تَ كُّن الحكومة العراقية الحالية ،مبساعدة حلفائها
يف سورية وإيران من إيقاف زخم الهجوم ،والقيام بهجوم مضا ّد
لدحر املسلّحني .لقد أبدت إيران استعدادها لتزويد العراق مبا
يلزم من مساعدات عسكرية ملكافحة ما تع ّده "اإلرهاب" ،كام
غمز الرئيس اإليراين حسن روحاين إىل إمكانية التدخّل املبارش
بذريعة حامية "املق ّدسات" الدينية .عىل الجانب اآلخر ،ويف
السياق ذاته ،شهدت الحدود العراقية السورية قصفًا نفّذه
الطريان السوري واستهدف املنافذ الحدودية وقرى ومدنًا
داخل العراق .وبنا ًء عليه ،قد يوظّف حلفاء املاليك مسألة
مكافحة اإلرهاب وتنامي نفوذ "داعش" ،واملخاوف اإلقليمية
والدولية لتقديم مساعدة عسكرية لق ّوات املاليك الستعادة
املدن الخارجة عن سيطرة حكومة بغداد .وما يساعد يف تحقّق
هذا االحتامل هو الشحن الطائفي الذي تتع ّمده الحكومة
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من املتط ّوعني الشيعة ،واستنهاض العصبيات الطائفية لتشكيل
امليليشيات وتسليحها لقتال املسلّحني ،يف مناطق شامل العراق
وغربه .كام أ ّن اختالف تو ّجهات الفصائل املقاتلة ض ّد الحكومة
وتعارض أهدافها وعدم وجود قيادة عسكرية مو ّحدة ،وعدم
للحل قد يساعد املاليك وحلفا َءه،
التوافق عىل رؤية سياسية ّ
ال س ّيام إذا ما استم ّرت املواجهات وتالىش زخم العمليات
واالنتصارات ،وحصلت انشقاقات وصدامات فيام بينهم .وعىل
عوائق عديدة تقلّل من
الرغم من واقعية هذا االحتامل ،فإ ّن
َ
إمكانيته ،يف مق ّدمها أ ّن قوات الحكومة العراقية تقاتل يف
مناطق تع ّد معادية لها ،وهي لذلك توا َجه مبقاومة عنيفة لدى
كل من بيجي وتلعفر ،وللسبب
محاولة استعادتها كام حصل يف ّ
متسكًا كب ًريا بها .كام أ ّن املسلّحني
نفسه ال تبدي قوات الحكومة ّ
ٍ
مساحات واسعة متكّنهم من املناورة ،ومتنحهم
يسيطرون عىل
القدرة عىل امتصاص الهجوم املضا ّد والسيطرة عىل مناطق
أخرى .وهو ما يعني عجز ق ّوات الجيش العراقي عن تغطية
جميع املناطق واستعادتها .ومن العوائق أيضً ا اإلرباك اإلقليمي
والدويل الذي سوف يحدثه التدخّل اإليراين أو الخارجي املبارش
ظل
ملصلحة ق ّوات املاليك ما يجعل حصوله أم ًرا مستبع ًدا يف ّ
الظروف الحالية .أ ّما بالنسبة إىل املتط ّوعني وامليليشيات ،فإ ّن
والزج بهم يف العمليات دون تأهيل
سوء تدريب املتط ّوعني
ّ
وتدريب عسكري ،قد يجعل فاعليتهم العسكرية محدودة ،ال
مناطق خارج بيئتهم االجتامعية والطائفية.
س ّيام أنّهم يقاتلون يف
َ

•املشهد الثاين :أن تفشل الحكومة يف استعادة املدن خارج
سيطرتها ،ويتابع املسلّحون تق ّدمهم ومسعاهم بإكامل تطويق
العاصمة بغداد والته ّيؤ القتحامها .ما يع ّزز من حصول هذا
االحتامل ،الزخم العسكري للمسلّحني ،والذي مل يتالش حتى
اآلن ،واملعنويات القتالية التي يتمتعون بها بعد ما كسبوا من
جوالت وغنموا من أسلحة تساعدهم يف التق ّدم والدفاع عن
املناطق التي سيطروا عليها .يضاف إىل ذلك احتقان املناطق
الس ّنية داخل بغداد من مامرسات امليليشيات الطائفية .وهو
ما قد مي ّهد األرضية ويحدث ثغرة يف مسعى الحكومة العراقية
إلبعاد الرصاع املسلّح عن العاصمة بغداد .لكن هذا االحتامل
عوائق وصعوبات ،من أبرزها تضارب أهداف الفصائل
يواجه
َ

العدد ٩
تموز  /يوليو 2014

املشاركة وعدم وجود إجامع عىل خطّة عسكريّة واحدة بشأن
بغداد ،إذ يسود فهم لدى بعض الفصائل  -قادة العشائر بخاصة
 يتمثّل يف أ ّن دخول بغداد من دون إسرتاتيجية عسكرية واضحةقد يشتّت الجهود ،ويحدث ثغرات عسكرية ،ويع ّرضهم لخسائ َر
كبرية ،ويع ّرض املناطق الس ّنية يف بغداد لخطر انتقام امليليشيات
الطائفية .إضاف ًة إىل أ ّن هذا الخيار سيوا َجه ٍ
برفض دويل ما
يعطي ذريع ًة إليران وحلفائها للتدخّل العسكري املبارش.

•املشهد الثالث :تدخّل عسكري أمرييك؛ إذ ال ّ
شك يف أ ّن تنامي
نفوذ "داعــش" وسيطرته عىل مساحات واسعة من العراق
وسورية ميثّل تهدي ًدا للواليات املتحدة ،وملصالحها يف املنطقة
ولحلفائها اإلقليميني ،ال سيّام بعد انفتاح الساحتني السورية
والعراقية عىل بعضهام ،ووصول التنظيم إىل مناطق ومدن
عىل الحدود العراقية األردنية ،والعراقية السعوديّة ،والسورية
الرتك ّية .وبنا ًء عليه ،فإ ّن الح ّد من نفوذ "داعش" ،ميثّل أولوية
مل ّحة بالنسبة إىل الواليات املتحدة ،وبخاصة بعد إعالن التنظيم
الخالفة اإلسالمية ،والذي من شأنه أن يجذب مزي ًدا من الجهاديني
من مختلف أنحاء العامل لتدريبهم وتأهيلهم .وهو ما قد يشكّل
مم
خط ًرا عىل الواليات املتحدة والدول الغربية عا ّمة .انطالقًا ّ
سبق ،فإ ّن خيار التدخّل األمرييك يف العراق قائم ،لك ّنه مرتبط
مرحل ًّيا مبجموعة من الرشوط أبرزها ،اتفاق القوى السياسية
العراقية عىل حكومة توافق وطني تض ّم جميع مك ّونات الشعب
العراقي ،وتتّخذ موقفًا واض ًحا من "داعش" ،وتطلب التدخّل
األمرييك رسميًّا .ومن الرشوط أيضً ا حصول الق ّوات األمريكية عىل
الحصانة التي كانت تطلبها باستمرار .ومثل جميع االحتامالت
عوائق عدة قد متنع تنفيذه يف املدى املنظور،
السابقة ،فإ ّن
َ
فض التحالف القائم ،والتمييز بني الفصائل
وأه ّمها صعوبة ّ
العراقية املسلّحة املستعدة للدخول يف العملية السياسية ،وتلك
سواء كانت جهادية (داعش) أو بعثية ترفض العملية السياسية
بر ّمتها ،وتسعى إىل هدمها .كام أ ّن الوصول إىل حكومة توافق
وطني عىل أسس ال طائفية تستبعد رموزًا من املشهد الحايل
متسك املاليك والقوى السياسية
قد يكون أم ًرا متعذ ًرا يف ّ
ظل ّ
التخل عنها .يضاف إىل ذلك
الحليفة له وإيران بالسلطة ورفضه ّ
أ ّن تر ّدد اإلدارة األمريكية ورغبتها يف عدم التو ّرط عسكريًّا يف

دراسات وأوراق تحليليّة
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العراق :انهيار ترتيبات ما بعد االحتالل

العراق قد مينعان حصول مثل هذا التدخّل ،أو قد يجعالنه
رصا عىل املساندة الج ّوية ،والدعم اللوجستي االستشاري.
مقت ً

متاس
•املشهد الرابع :تكرار السيناريو السوري .قد يساهم ّ
كل
الساحتني العراقية وتواصلهام بشكل يجعل انتقال مامرسات ٍّ
منهام إىل األخرى ممكنة ،وتع ّدد مرجعيات املسلّحني ،وضعف
الحكومة والقوى املؤيّدة لها ،يف استمرارية الرصاع دون أن
أي طرف يف الحسم .يع ّد هذا السيناريو األسوأ بالنسبة إىل
ينجح ّ
األزمة العراقية نتيجة تداعياته اإلنسانية واالقتصادية والسياسية
الباهظة الثمن عىل الدولة واملجتمع العراقي .وقد يفتح بابًا
لتقسيم العراق إىل كيانات طائفية وإثنية.

مناقشة المشاهد واالحتماالت
يتبي لنا صعوبة استحواذ مشهد
من تقاطع املشاهد مع بعضهاّ ،
كل مشهد سيكون محكو ًما
واحد عىل فرصة التطبيق؛ لذلك فإ ّن ّ
مبتطلبات ال ميكن تنفيذه إال بتأمينها؛ فنجاح املشهد األ ّول بصورة
كامل ،وقطعات عسكرية عراقية قادرة
كاملة يتطلب التز ًما إيران ًّيا ً
عىل القتال ،وميزانية عسكرية ضخمة .ويف هذا اإلطار ،متثّل خسارة
نفط كركوك مشكلة ستتفاقم لو تح ّول جهد "داعش" نحو املنظومة
النفطية املغذّية ملوانئ التصدير ،وهذا أمر محتمل.
تيس إمكانات كبرية لدى املسلّحني ،وإضعاف
أ ّما املشهد الثاين ،فيقتيض ّ
فضل عن وحدة
ق ّوات الحكومة حول بغداد لفتح املنافذ بات ّجاههاً ،
املقاتلني التي نرى أنّها مل تتحقّق حتى اآلن .أ ّما قضية دخول الواليات
املتحدة األمريكية عىل خ ّط القتال ،فستكون مرشوطة بتشكيل حكومة
يظل حذ ًرا وعىل وترية ما
متثيل؛ لذلك فإ ّن التدخّل األمرييك سوف ّ
أكرث ً

يجري يف اليمن وباكستان ،من استخدام لطائرات دون ط ّيار ال تلحق
كل
أذًى باملسلّحني مبقدار ما تلحقه باملدنيني .وهو – أي التدخّل  -يف ّ
األحوال لن يصل إىل مرحلة وضع جنود عىل األرض.
وقد يكون املشهد الرابع هو املر ّجح يف هذه املرحلة ،عىل الرغم من
البي يف سلوك املتقاتلني يف الساحتني .وهو مشهد قد تتأقلم
االختالف ّ
معه الحكومة الحالية ،فتستم ّر يف سلوكها الرافض تقديم تنازالت
طاملا أنّها تسيطر عىل بغداد ،ويعرتف بها حكومة متثّل العراق
وتهيمن عىل وارداته.

خاتمة
لقد دفعت سياسات املاليك األمنيّة العنيفة املدعومة من الواليات
املتحدة األمريكية وإيران يف الوقت ذاته ،القوى السن ّية املطالبة
بالعدالة والدميقراطية والحرية ومحاربة الفساد واالستبداد إىل
االقتناع بعدم جدوى املطالبات السلمية ،واالنتقال إىل املقاومة
العسكرية لتحقيق مطالبها؛ األمر الذي استثمره تنظيم "داعش"
لتوسيع نفوذه وملء الفراغ والدخول يف تحالفات موضوعية مضمرة
مع القوى املسلّحة الس ّنية يف مواجهة عد ٍّو مشرتك ميثّله نظام املاليك
ومن يقف وراءه.
لك ّن السؤال األه ّم هو :إىل متى ستصمد التحالفات القامئة اآلن يف
مواجهة املاليك؟ أم أنّها ستبدأ يف التفكّك والبحث عن بدائل أخرى
مع استمرار األزمة وتعقّدها بخاصة بعد أن أعلنت "داعش" عن
قيام دولة الخالفة اإلسالمية؟ والسؤال الثاين املرتبط باأل ّول ،هو :هل
ستنجح القوى العربية الس ّنية التي عانت األم ّرين منذ االحتالل يف
كل طائفية
طرح مطالبها بصيغة دميقراطية تتّخذ فيها موقفًا ض ّد ّ
سياسية يف العراق ،ويف املرشق العريب عمو ًما ،مبا فيها "داعش"؟
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حميد الهاشمي

*

االنتخابات البرلمانية العراقية :2014
رؤية تحليلية للنتائج والتوقعات

أُجــري فــي  30نيســان  /أبريل  2014أ ّول انتخابــات برلمانيــة فــي العراق منذ االنســحاب األميركي
عام  ،2011وهي الثالثة منذ االحتالل األميركي للعراق في عام  .2003وتكتســب هذه االنتخابات
أهميــة خاصــة لما ســتتركه من آثار في تحديد تركيبة بنية النظام السياســي في العراق ،وما
أن تحالفــات القــوى السياســية
لهــا مــن تداعيــات علــى مســتقبل الدولــة العراقيــة .كمــا ّ
المتنافســة فــي االنتخابــات ســيكون لهــا أثــ ٌر كبيــر فــي الواقــع االجتماعــي ســلب ً ّيا أو إيجاب ً ّيــا،
حــدة الصــراع بيــن الجيــش العراقي
خصوصــا أنّهــا تأتــي بعــد انتفاضــة أهالــي األنبــار وزيــادة ّ
ً
وتنظيــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام "داعش" .تحــاول هــذه الورقة أن تشــرح أبعاد
الصراع السياسي في العراق من خالل نتائج االنتخابات البرلمانية العراقية  2014ومقارنتها بما
ســبقها .وتعمــل على شــرح الظــروف التي جــرت فيها االنتخابــات ،وطبيعة الكتــل االنتخابية
وصو ًلا إلى نتائج االنتخابات واحتماالت تشكيل الحكومة المقبلة.
*

باحث يف املركز الوطني للبحث االجتامعي -لندن ،وأستاذ علم االجتامع يف الجامعة العامل ّية يف لندن.
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االنتخابات البرلمانية العراقية  :2014رؤية تحليلية للنتائج والتوقعات

المراهنة الطائفية
تبدو الظروف األمنيّة مشابهة تلك التي أُجريت فيها انتخابات عام
وربا أكرث تعقي ًدا منها؛ فهي تتمثّل يف ظروف البلد
 2005وعام ّ ،2010
بصور ٍة عامة والحالة الخاصة التي تعيشها مدن شامل وغرب العراق
التي خرجت عن سيطرة الحكومتني املركزية واملحلية ،والوضع األمني
الهش يف املناطق ذات األغلبية الس ّنية واملختلطة ،والخالف بني
ّ
حكومتي إقليم كوردستان والحكومة املركزية برئاسة املاليك ،والتذ ّمر
الكبري الذي أبداه قادة بعض التيارات والكتل السياسية التي كانت
متحالفة مع "ائتالف دولة القانون" ،وأوصلت املاليك إىل الوالية الثانية
لرئاسة الوزراء ،وأبرز هؤالء السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري
الذي متثّله كتلة "األحرار" يف مجلس النواب ،والسيد عامر الحكيم
الذي يرأس تيار "الحكيم" ،وميثّله حزب "املجلس األعىل" و"منظمة
بدر" التي انشقّت عنه الحقًا لتتحالف مع "ائتالف دولة القانون".
كل هذه التح ّديات تح ّدي االستياء الشعبي بصور ٍة عا ّمة
ويضاف إىل ّ
من تر ّدي الوضع األمني ،واستمرار نقص الخدمات والفساد اإلداري،
والتهديد الذي يواجه وحدة البالد ،انقلبت كلّها إىل تهديد مو ّجه
بالدرجة األوىل ض ّد التجديد لوالية ثالثة لرئيس الوزراء نوري املاليك؛
أل ّن جميع هذه األطراف تقريبًا تعتقد أ ّن سبب األزمات هو املاليك
نفسه ،نتيج ًة لسعيه الحثيث إىل بناء دكتاتورية شخصية وحزبية؛
أصل،
شخصية من خالل التف ّرد بالسلطة التي بُنيت عىل التوافق ً
الحساسة ،فإضاف ًة إىل رئاسة الوزراء ،يشغل
واستحواذه عىل املناصب ّ
منصب القائد العام للق ّوات املسلحة وزير الدفاع ووزير الداخلية.
كام بسط هيمنته أو م ّد نفوذه إىل هيئات يُفرتض أن تكون مستقلة
وبعيدة عن السلطة التنفيذية؛ مثل مجلس القضاء األعىل ،وهيئة
النزاهة والبنك املركزي العراقي ،واملفوضية العليا لالنتخابات وهيئة
اإلعالم العراقي .أ ّما من ناحية الدكتاتورية الحزبية ،فهي الخشية من
استمرار تغلغل أتباع حزب السلطة ومؤيديه يف العديد من املناصب
واحتكار الوظائف الحكومية ،أو توزيعها بحسب الوالء له.
مم هو تح ٍّد انتخايب
لقد ب َدا التح ّدي االنتخايب مراهنة طائفية أكرث ّ
ومراهنة وطنية؛ فاملاليك وأتباعه "يسوقونه" عىل أنّه مختار العرص
(يف إشارة إىل املختار الثقفي) الذي رفع شعار األخذ بثأر اإلمام
الحسني بن عيل بن أيب طالب ب َع ْيد مقتله يف واقعة كربالء ،وهذا
تسويق طائفي بال ّ
شك ،ويص ّور األمر عىل أ ّن املاليك "حامي" املذهب،
وأ ّن منتقديه ورافيض عودته إىل س ّدة الحكم هم من مناويئ املذهب،
وأ ّن ما يجري يف األنبار هو امل ّد التكفريي املتمثّل بالقاعدة وما خرج
ٍ
جامعات إرهابية .ويع ّزز هذا املنحى حادثة قطع
من عباءتها من
مياه نهر الفرات يف سدة الفلوجة عىل يد "اإلرهابيني أو املسلّحني"
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هناك ،عن املناطق الوسطى والجنوبية .وبات اإلرهاب إرهاب املاء
ولعل هذه
وسبل العيش أيضً ا ،وليس القتل العشوايئ لآلمنني فحسبّ .
الحادثة قد أفادت املاليك كث ًريا يف حملته االنتخابية .وعليه ،فليس
مجازفة القول إ ّن معظم مؤيّدي املاليك يف الوقت الحايل هم م ّمن
يحملون اله ّم الطائفي؛ مبعنى أنّهم مشغولون بالهاجس الطائفي
بصور ٍة أو أخرى ،مثلام أ ّن هناك العديد من مناوئيه ال ّ
شك يف أنّهم
يبادلونهم الهاجس نفسه بالتضا ّد.

اإلحباط واالحتجاج:
الوعي ومســتويات المشــاركة
في األحداث االنتخابية
باستخدام بطاقة الناخب اإللكرتونية ،وجهاز االقرتاع((( لضامن دقّة
االنتخابات الربملانية العراقية ونزاهتها ،ويف ظروف أمنيّة صعبة ،س ّجل
تصويت  12مليونًا من أصل  20مليون شخص مؤ ّهل لالنتخابات؛ أي
جرت االنتخابات الربملانية العراقية لعام  2014بنسبة حضور بلغت
 .%60وتع ّد نسبة املشاركة معقولة يف مثل هذه الظروف ،ال سيّام يف
ظل التهديد األمني .وإذا ما قورنت بنسب املشاركة يف بعض بلدان
ّ
املنطقة ،مثل انتخابات الرئاسة الجزائرية التي جرت يف فرتة مقاربة
وس ّجلت حضور نسبة  ،%51.7وهي بالد تنعم باستقرار ال ميكن
مقارنته بظروف العراق إطالقًا .ومقارن ًة بنسبة املشاركة يف االنتخابات
تقل
الربملانية العراقية للدورة السابقة ( ،)2010فإ ّن هذه االنتخابات ّ
بنسبة ضئيلة هي  ،%2إذ بلغت آنذاك  ،%62.4وشهدت أيضً ا أعامل
شخصا .أ ّما انتخابات الربملان (الجمعية
عنف ،قُتل فيها نحو 40
ً
الوطنية) عام  ،2005فقد س ّجلت  .% 76يف حني كانت نسبة املشاركة
يف االستفتاء عىل الدستور العراقي التي جرت عام 78.59 ،2005
 1للمزيد من املعلومات عن جهاز االقرتاع وبطاقة الناخب ،وآلية عملهام ودقّتهام ،ميكن
الرجوع إىل موقع املفوضية العليا لالنتخابات يف العراق عىل الرابط:
http://www.ihec.iq/ar
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تموز  /يوليو 2014

الجدول ()1
األحداث االنتخابية منذ  2005وحتى  ،2014ومستويات املشاركة
الحدث االنتخايب
االستفتاء عىل الدستور 2005

نسبة املشاركة %

مالحظات

78.59

االنتخابات الربملانية 2005

76

انتخابات مجالس املحافظات 2009

51

االنتخابات الربملانية 2010

62

انتخابات مجالس املحافظات 2013

51

االنتخابات الربملانية 2014

60

ال تشمل محافظات إقليم كوردستان الثالث (أربيل ،والسليامنية ،ودهوك)

ال تشمل محافظات إقليم كوردستان الثالث (أربيل ،والسليامنية ،ودهوك)

املصدر :الجدول من إعداد الباحث .والبيانات من موقع مفوضية االنتخابات:
http://www.ihec.iq/ar/

 .%يف حني بلغت نسبة املشاركة يف انتخابات مجالس املحافظات
األخرية ( .%51 )2013وهي نسبة املشاركة نفسها يف االنتخابات
علم أ ّن
السابقة ملجالس املحافظات عام (2009انظر الجدول ً .)1
نسب املشاركة يف انتخابات مجالس املحافظات العراقية ال تشمل
انتخابات مجالس محافظات إقليم كوردستان العراق الثالث (أربيل،
والسليامنية ،ودهوك) التي تجري يف فرتة مختلفة وغري مرتبطة
باملركز.
تدن نسبة املشاركة يف االنتخابات ،سواء
تُربز املعطيات أعاله ّ
الربملانية أو مجالس املحافظات .وإن كان الفارق بالنسبة إىل املشاركة
يف انتخابات مجالس املحافظات كب ًريا من حيث هبوط نسبة املشاركة
تحسن األوضاع سواء
فيها .وهذا ُم ّ
ؤش عىل درجة اإلحباط ج ّراء عدم ّ
عىل الصعيد األمني ،أو الخدمات ،أو مستويات الحياة بصور ٍة عامة.
وهكذا يكون هذا العزوف نو ًعا من االحتجاج ،وإن كان بطريقة تربز
جهل بالتغيري الذي ينادي به الكثريون ،مبن فيهم املواطنون العاديون.
ً
ّ
ظل
وتتعث يف ّ
وال غرابة يف ذلك؛ فالتجربة "الدميقراطية" ال تزال تحبو
الظروف التي يعيشها البلد ،ومستويات التأثري يف الناخب وتوجيه
بوصلته ترتبط غال ًبا بوالءاته أو مرجعياته الفكرية والوجاهات
االجتامعية عوضً ا عن التفكري يف الربنامج االنتخايب للمرشّ ح ،وسريته
واملصلحة الوطنية .لكن االنتخاب بوصفه ثقافة عامة يف االختيار
يرتسخ تقلي ًدا يف الحياة السياسية واإلدارية،
يحتاج إىل وقت حتى ّ
وربا حتى االجتامعية.
ّ

أسماء الكتل واالئتالفات تعكس
الخطابات
لقد تن ّوع الخطاب االنتخايب لهذه الدورة بني النداءات الطائفية،
واإلقليمية واإلثنية ،والجهوية (املناطقية) سواء دعوات األقاليم أو
املحافظية (كتل وائتالفات تدعو إىل تحسني واقع املحافظة) .يف
املقابل هناك خطابات تدعو إىل الهويّة الوطنية ،وأخرى إىل الدولة
املدنية املؤسسية ،وثالثة إىل تحسني الواقع االجتامعي ،وأخرى تحمل
شعارات دينية.
ولعل جول ًة رسيعة بني أسامء الكيانات والقوائم واالئتالفات تكشف لنا
ّ
مثل يكشف لنا أ ّن القوائم
ذلك؛ فإلقاء نظرة عىل الخريطة الجغرافية ً
يف إقليم كوردستان ذات طابع عرقي (قومي) ،بحيث لحق باسم
كل منها كوردستان أو الكوردستانية (االتحاد الوطني الكوردستاين،
ّ
والدميقراطي الكوردستاين ،والحركة اإلسالمية الكوردستانية ،والسالم
الكوردستانية ،طابع التسمية ميكن أن يستثنى منه فقط حركة
علم أنّها كوردستانية الهوى والهويّة بصور ٍة رصفة.
التغيري (كوران) ً
ويف املناطق ذات الغالبية الس ّنية ،تجد أسامء القوائم ّ
تدل عىل نو ٍع
من التح ّدي والتحشيد والتأكيد عىل القيم والهويّة العربية واالعتداد
بالذات .ومن هذه األسامء التي حملتها الكتل واالئتالفات :متّحدون،
وكرامة ،والعربية ،وخالص ،والجبهة العربية لإلنقاذ ،وكتلة املجد
املستقلة ،وكفى .وت ُظهر أسامء هذه الكتل اله ّم الرئيس الذي تعانيه
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تلك املناطق ،واملتعلّق مبحاوالت التغلّب عىل الواقع الذي تعانيه
ج ّراء الظروف املستج ّدة.

أي مقعد .ومل يحصل متص ّدرو
تابعة لكتلة "املواطن" ،ومل تحصل عىل ّ
لكل منهام.
القامئتني سوى عىل بضع مئات من األصوات ٍّ

أ ّما الكتل واالئتالفات يف املناطق ذات األغلبية الشيعية ،فنجدها
تركّز عىل الخدمات واملواطنة؛ إذ تطالعنا أسامء مثل :دولة القانون،
والدولة العادلة ،واملواطن ،والعراق للتنمية والبناء ،والبديل املدين
املستقل ،وأوفياء للوطن ،وتج ّمع العدل واملساواة ،والرفاه والسالم،
ّ
والعراق للتنمية والبناء ،وتج ّمع النهضة الشاملة ،وحركة شمس،
وتج ّمع الكفاءات والجامهري ،وحركة العمل والوفاء ،وتج ّمع الرشاكة
الوطنية .وهذه بحكم استقرارها النسبي يكون فيها اله ّم الخدمي
والهوية الوطنية من أولويات املواطن.

وحري بنا أن نذكر اختفاء القوائم ذات الصبغة القبلية والعشائرية
ّ
فشل ذري ًعا .ما ّ
يدل
التي ظهر بعضها يف انتخابات سابقة ،وفشل ً
عىل تف ّوق النزعة الطائفية واإلثنية والجهوية عىل القبلية .ومقارن ًة
ببلدانٍ أخرى مجاورة نجد سيادة القوائم واملرشّ حني القبليني؛ ومن
هذه البلدان :األردن ،والكويت ،واليمن ،حيث الفاعلية القبلية مؤث ّرة
ويتميز ما ميكن أن نصطلح عليه بـ "القبلية السياسية".

ٍ
حركات وأحزابًا ذات صبغة دينية ،وإن
وبرزت بعض الكتل التي متثّل
كان بعضها ليس جدي ًدا ،مثل :حزب الدعوة اإلسالمية/تنظيم الداخل،
وهو حركة منشقّة عن حزب الدعوة لك ّنها ليست متقاطعة معه
متا ًما .وحزب الفضيلة الذي يتبع املرجع الشيعي الشيخ اليعقويب.
وقد ترشّ ح بقامئة منفردة هذه املرة ،فحصل عىل  6مقاعد فقط.
وج ّربت حركة "عصائب أهل الحق" التي يقودها الشيخ الشاب قيس
املنشق عن التيار الصدري واملتقاطع معه بقامئة منفردة
الخزعيل
ّ
ٍ
مقعد واحد فقط .هناك حزب
اسمها "الصادقون" ،حصلت عىل
رجل دين شيع ًّيا مغمو ًرا من دياىل ،يبدو
باسم "الداعي" .وهو يتبع َ
(((
ٍ
أصوات قليلة  .أ ّما
أنّه أراد أن يج ّرب موقعه وصيتَه ،فحصل عىل
الكتل واالئتالفات الجهوية ،فقد ظهرت قوائم بأسامء محافظات مثل
"دياىل" وحصدت  6مقاعد برملانية ،و"الوفاء لألنبار" التي نالت 3
رجل دين
مقاعد ،ويف الديوانية مل تنل شيئًا .وكتلة "الوارثون" تتبع َ
شيع ًّيا غري معروف أيضً ا اسمه الشيخ قاسم األسدي ،والظاهر أنّها

 2جاء يف إعالن تأسيس الحزب :إ ّن (حزب الداعي) "مرشوع وطني جديد وخيار إسالمي
ناهض نحو الوحدة باستلهام الفكرة التي دعا إليها األنبياء واألولياء .وإ ّن حزب الداعي مع
الحكومة الواعية ويدعو بالفكر والنور لجعل العراق ومجتمعه آم ًنا "مش ّددًا عىل "أ ّن اإلمام
الرباين (فاضل عبد الحسني الحسيني الهاشمي) مع خ ّط املرجعية بطريقة الوالية بالقول
والعمل والفعل والقيام باإلخالص والحياة والدعوة الخالصة الصادقة " .وتشري املعلومات إىل
أ ّن الحزب ال يؤمن برفع السالح وكان يعتقد "أ ّن خروج قوات االحتالل من العراق ال يت ّم
بالسالح بل عن طريق األساليب التي يختارها اإلمام الرباين ،كام يسعى إىل فرقة واحدة ودين
واحد ،ويؤمن بأ ّن اإلمام الرباين عرج إىل السامء واجتباه الله" .وتشري السرية الذاتية لإلمام
الرباين بحسب املوقع اإللكرتوين لحزبه إىل أنّه من مواليد إحدى قرى قضاء الخالص من أبوين
عربيني عراقيني علويّني ودخل املدارس االبتدائية واملتوسطة واإلعدادية يف فرتة الستينيات من
القرن العرشين ،ث ّم دخل جامعة بغداد  -كلية اآلداب/فرع اللغة العربية ،ومارس تدريس
اللغة العربية لجميع املراحل .ويقول املوقع "اجتباه الله يف آخر مرحلة من الدراسة .وكانت
فرتة االجتباء متزامنة مع دخول صدّام الكويت ومع مجيء ق ّوات الغرب ونزولها يف أرض
الجزيرة .واستم ّرت مرحلة االمتحان باالجتباء فرتة سنتني ،وبعدها بدأ العمل مبا أناره الله
رسا خوفًا من صدّام" .عىل الرابط:
وأعطاه من خالل وجوده يف القرية ًّ
http://www.ninanews.com/Arabic/News_Print.asp?ar95_VQ=EDJKMI

إشــكالية احتساب عدد األصوات
وتوزيع المقاعد
بحكم اتّباع طريقة سانت الغ  Sainte-Laguë methodالحتساب
األصوات ،فإنّه يجري إهامل عد ٍد كبري من األصوات سواء يف الدوائر
االنتخابية أو املجموع الكيل .وميكن اختصار منهج سانت الغ ،يف
النقاط التالية(((:
األقل.
•ترتّب النتائج وفقًا لعدد األصوات من األكرث إىل ّ

كل كيان عىل األرقام الفردية
•تقسم األصوات التي حصل عليها ّ
( ...11،9،7،5،3،1إلخ).
•يحتسب عدد املقاعد عىل ضوء عدد النتائج التي تظهر نتيجة
القسمة ،وهكذا.

•أ ّما حصة النساء ،فيجري احتسابها من املقاعد املخصصة للدائرة
تقل عن  .%25ولضامن تحقيق هذه النسبة ،فإ ّن نظام
عىل ألّ ّ
توزيع املقاعد حرص عىل تحقيقها؛ ففي مثالنا هذا ال ب ّد أن
يكون عدد النساء أربعة .ويظهر الجدول ( )2حقيقة ذلك نتيجة
إجاملية لطريقة التصويت.
أقل من األصوات املهملة.
يالحظ أ ّن أصوات الكتل الفائزة مجتمعة ّ
وليست هذه املشكلة الوحيدة يف هذه املنهجية باحتساب األصوات،
إنّ ا تحويل أصوات أخرى للكتل الكبرية ،وحيازة مقاعد لها وفقًا ملا
يس ّمى باملقاعد التعويضية ،وهذا ما سوف يعيد بعض الوجوه التي
 3للمزيد عن نظام سانت الغ املعدّل وتطبيقه عراقيًّا ،انظر :قحطان محمد صالح الهيتي،
"كيفية توزيع املقاعد النيابية املخصصة عىل املرشحني الفائزين" ،الحوار املتمدّ ن ،العدد
 ،2014/4/30 ،4439عىل الرابط:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=412772
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رفض الشعب انتخابها ،ال س ّيام من بعض قادة األحزاب والكتل؛ مثلام
كل
حصل يف الدورة االنتخابية الربملانية السابقة لعام  ،2010إذ فشل ٌّ
رجل الدين الشيخ هامم حمودي والشيخ جالل الدين الصغري،
من َ
وكالهام عن االئتالف الوطني العراقي ،يف نيل األصوات التي تؤ ّهلهام
لعضوية الربملان .لكن وفقًا للمقاعد التعويضية عادا إىل الواجهة،
وهذا ما يخشاه الكثريون من أن يعاد إدخال بعض الوجوه من
"الشبّاك" بعدما جرى إخراجها من الباب.
وتجلّت غرابة هذه الطريقة أيضً ا يف عدم فوز مرشّ حني عىل الرغم من
حصولهم عىل أعدا ٍد مرتفعة من األصوات فاقت مرشّ حني آخرين يف
أقل من أولئك .ومن
الدوائر نفسها أو يف دوائ َر أخرى عدد أصواتهم ّ
"ظلم" وفقًا لهذه الطريقة :ممثّل التحالف املدين
أبرز الخارسين
ً
الدميقراطي عن الحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي الذي نال
 17.575صوت ًا ،ويف محافظة ذي قار تخرس مرشّ حة التحالف املدين
عن الحزب الشيوعي أيضً ا هيفاء األمني عىل الرغم من نيلها أكرث
من  8.536آالف صوت ،ومل ينفع الـ 11.751صوتًا سعدون الدليمي
عن ائتالف وحدة أبناء العراق يف األنبار لينال مقع ًدا يف الربملان ،يف
حني يفوز ممثّلو دولة القانون بغداد ،م ّمن تراوحت أصواتهم بني 7
آالف صوت ،مثل محمد شياع السوداين ،ونحو 5آالف صوت لحيدر
أقل من ذلك .ويف الوقت نفسه يفوز عن ائتالف املواطن
العبادي بل ّ
بأقل من  10آالف صوت ،ويفوز
يف بغداد أيضً ا الشيخ هامم حمودي ّ
إبراهيم الجعفري عن تحالف اإلصالح بـ 12.140صوت .واألمثلة
كثرية عىل ذلك.

قراءة في توجهات الناخبين
ميكن تعليل درجة املشاركة املعقولة ( )%60هذه يف االنتخابات عىل
الرغم من ظروف البلد ،بأنّها انعكاس للحشد التنافيس االنتخايب
بني أقطاب العملية السياسية ،ورغبة يف التغيري بالنسبة إىل البعض

اآلخر ،من جانب ،ومن جانب ثانٍ هي تح ٍّد للتهديدات اإلرهابية
التي تتك ّرر بخاصة يف مثل هذه املناسبات ،وتستهدف الناخبني
بغض النظر عن طوائفهم وأعراقهم وليس السياسيني فقط.
العاديني ّ
مع أ ّن التوقّعات كانت تشري إىل أ ّن نسبة املشاركة ستنخفض كث ًريا
عن املشاركات يف االنتخابات السابقة نتيجة خيبات أمل املواطنني يف
أداء ممثّليهم الربملانيني وأقطاب العملية السياسية عا ّمةً .لقد ظهرت
فاعلية املشاركة األكرث يف املحافظات الجنوبية ،حيث حقّقت محافظة
كربالء أعىل نسبة مشاركة بني املحافظات العراقية يف االنتخابات
النيابية هذه؛ إذ شارك  %80من ناخبي املحافظة الذين قاموا باستالم
بطاقاتهم اإللكرتونية .وتجاوزت نسبة املشاركة يف محافظتَي القادسية
وميسان .%70
وير ّجح تفسري ارتفاع العدد يف محافظة كربالء إىل كونها مسقط رأس
نوري املاليك رئيس الوزراء؛ إذ له فيها قاعدة جامهريية كبرية .وهو
ما استغلّه املاليك وأقرباؤه برتشيح شخصني آخريْن من عائلته؛ هام
صهره وابن أخيه اللذان حصدا املرتبتني األوىل والثانية يف املحافظة
متق ّد َمني حتى عىل الشخص الثاين يف حزب الدعوة الذي يقوده
املاليك ،وهو عيل األديب الذي يشغل منصب وزير التعليم العايل
حل ثالثًا .وإن صدقت البيانات االنتخابية،
والبحث العلمي ،فقد ّ
فإ ّن هذه املؤرشات ّ
تدل عىل نوع التأييد الذي يحظى به املاليك يف
هذه املحافظة وليس لشعبية هذين الشخصني ،كام ّ
تدل عىل الوالء
ٍ
ألشخاص مجهولني يف
األعمى للبعض وقلّة وعيه؛ بحيث مينح صوته
عامل السياسة واإلدارة .إنّهام شخصيتان مغمورتان ،وليس لهام رصيد
سيايس أو اجتامعي أو حضور إعالمي .إنّها تُظهر جان ًبا من طبيعة
تو ّجهات الناخب العراقي يف هذه املرحلة.
رجل
لقد تنافس يف هذه االنتخابات  9032مرشّ ًحا ،منهم ً 6425
حصة (كوتا) املقاعد النسوية التي يجب أال
و 2607امرأة مرشّ حة إىل ّ

الجدول ()2
يوضح هدر األصوات وف ًقا لطريقة سانت الغ

مجموع العراق

مجموع األصوات الصحيحة

أصوات الكتل الفائزة

األصوات املهملة

13118874

5734679

7384195

املصدر :الجدول من إعداد الباحث .والبيانات من موقع مفوضية االنتخابات:
http://www.ihec.iq/ar/
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الكل ألعضاء مجلس الن ّواب العراقي ،عىل
تقل عن  %25من العدد ّ
ّ
 328مقع ًدا ،وتوزّعوا يف عدد قوائم انتخابية بلغ  107قوائم ،اشتملت
عىل  36ائتالفًا سياس ًّيا و 71كيانًا سياس ًّيا .يف حني بلغ عدد الناخبني
شخصا .وبلغ
املشمولني بالتصويت العا ّم  20مليونًا و 437ألفًا وً 712
عدد الناخبني املشمولني بالتصويت الخاص ،مليونًا و 23ألفًا .أ ّما
الغيايب للمه ّجرين ،فهو  26ألفًا و ،350وبلغ عدد مراكز االقرتاع العام
 8075مرك ًزا ض ّمت  48ألفًا و 852محطة.
ويف االقرتاع الخاص ،بلغت نسبة املشاركة  ،%91تتوزّع عىل عدد
الناخبني من الق ّوات األمنية البالغ عددها مليونا و 23منتسبًا،
ص ّوت منهم  835ألف منتسب .يف حني ص ّوت من نزالء السجون
واملستشفيات  19ألفًا .ويالحظ أ ّن أعداد املشمولني بالتصويت
الخاص تع ّد كبرية ومؤث ّرة بال ّ
شك .وبالنظر إىل نتائج االقرتاع الخاص يف
املحافظات العراقية ،فإ ّن ائتالف دولة القانون برئاسة املاليك قد نال
نصف املقاعد يف بغداد ومحافظات الجنوب التسع األخرى .وميكن
تفسري ذلك بأ ّن األجهزة األمنيّة غالبًا تدين بالوالء للامليك ،نتيج ًة
لطبيعة التعيينات التي جرت يف فرتة واليتيه.

أصوات ًا أكرث منها يف الدائرة نفسها؛ بحكم أ ّن هذا النظام مينح الفرصة
كل ثالثة مرشحني .كام أ ّن وجود نظام الكوتا اإلجباري
المرأة من بني ّ
للكتل السياسية هذا ،قد أذاب الكثري من القيود االجتامعية ودفع
بالعديد من الوجاهات االجتامعية ورجال الدين للوقوف خلف
النساء أحيانًا يف مؤمترات صحفية وانتخابية ،إذا ما كانت أولئك
النسوة ضمن العنارص القيادية يف القامئة.
ولوحظ انعدام حظوظ املرشحني من الشخصيات األكادميية والعراقيني
خصوصا املقيمني يف بلدان غربية؛ فبحسب علمنا
املقيمني يف الخارج
ً
أي منهم .وكذا الحال بالنسبة إىل
تق َّدم الكثري من هؤالء ،ومل يفز ّ
الشخصيات األكادميية من أساتذة الجامعات ،أضف إىل هؤالء
شخصيات إعالمية ورياضيني مشهورين يف البلد مل يحقّقوا املطلوب
من األصواتّ .
تدل هذه املؤرشات عىل حذر الناخب .وت ُربز تص ّوره؛
فهؤالء قادمون لزيادة أرصدتهم املالية وشهرتهم ،وهم بعيدون عن
ولعل ضعف الدعاية االنتخابية،
الواقع اليومي للمواطن البسيطّ .
امج انتخابية مقنعة ،يع ّدان سببني إضافيني لذلك .فنال
وغياب بر َ
بعض هؤالء املرشّ حني أصوات ًا بالعرشات.

موقع المرأة

أ ّما ارتفاع أعداد املرشحني ،فيمكن قراءته عىل أنّه يتوزّع بني الدوافع
الشخصية للبعض للتن ّعم باملكاسب الكبرية التي يحظى بها الن ّواب،
رواتب عالية ،وحراسة كبرية ،ورواتب تقاعدية عالية ،بعد انتهاء
من
َ
مها ّمهم .كام تقوم بعض العوائل واألقرباء واملناطق يف بعض األحيان
بالدفع مبرشّ حني من بينهم ،لالستفادة من املناصب والنفوذ الذي
سيحصل عليه هؤالء عند فوزهم بعضوية الربملان؛ فالبعض يطمع
يف الحصول عىل فرصة وظيفة أو فرصة عمل بواسطة هذا املرشّ ح
مبكاسب لها ج ّراء فوز
"القريب" ،أو تحلم بعض املناطق والعشائر،
َ
أحد أبنائها يف االنتخابات .واألمر نفسه ميكن أن يقال عن ترشيح
شخصيات نسائية ،ال سيّام وأ ّن وجود نظام الكوتا النسوية يف الربملان،
قد طأمن الكثري منهن أو ذويه ّن ،عىل أ ّن فرصه ّن يف الفوز مضاعفة
أكرث من الرجال حتى وإن حصد زميلها يف القامئة أو الكتلة االنتخابية

ميتاز قانون االنتخابات العراقية بفرض كوتا نسوية متثّل  %25من
كل قامئة
كل  3أشخاص يف ّ
عدد مقاعد الربملان ،ووضع امرأة من بني ّ
انتخابية .وعليه ،فإ ّن املرشحة ميكن أن تتق ّدم إىل الرتتيب الثالث
(رجل) أكرث منها رصي ًدا بعدد األصوات.
حتى لو كان الشخص الرابع ً
ولكن عىل الرغم من ذلك ،فقد حقّقت بعض النساء أصواتا تغني عن
الكوتا ،وعدد أولئك النسوة  .22وهو رقم جيّد ،وفاجأ كثريين.
وهؤالء النساء الفائزات ه ّن :حنان الفتالوي يف بابل التي حصلت
عىل أعىل األصوات ( 90.781صوت ًا) من بني بقية املرشحات ،وهدى
سجاد من محافظة القادسية ( 39.691صوت ًا)  ،ونجيبة نجيب يف
دهوك ،وناهدة الدايني عن دياىل ،وسعاد محمد يف النجف ،وزينب
كاظم عن بابل ،وسهاد موىس من القادسية ،وخولة منخي يف املثنى،
وشريين عبد الرحمن عن دهوك ،وابتسام هاشم من كربالء ،ونوال
جمعة عن ذي قار ،وصباح عبد الرسول من بغداد ،وعائشة مهدي يف
بغداد أيضً ا ،وأشواق الجاف عن السليامنية ،وانتصار عيل ومحاسن
حامد عن نينوى ،ورسوة عبد الواحد عن أربيل ،وآال طالباين عن
كركوك ،وندى عبد الله ،وسعاد حبيب ،وناهدة حبيب ،وعالية نصيف
عن بغداد.
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لقد ُوجدت قامئة انتخابية باسم "تيار املرأة املستقل" مل تحصل إال
عىل أصوات قليلة أكرثها 239صوت ًا يف بغداد ملرشحتها األوىل ،ومثلها
يف محافظة البرصة ،ونالت باقي األعضاء وكلّهن من النساء بالطبع
أصواتًا متواضعة .وير ّجح أ ّن عدم فوز هذه القامئة يعود إىل ضعف
شعبية هؤالء النسوة املرشحات فيها وعدم وضوح برنامجها االنتخايب،
وإن كان يُفهم منها أنّها معنيّة بقضية الجندر وتريد إنصاف املرأة .ال
يزال الناخب العراقي مشغولً بهمومٍ غري تلك؛ فاله ّم األمني ،وتحسني
الخدمات ،وتقليص البطالة ،ووحدة البلد ،والتدافع الطائفي واإلثني،
تأيت يف سلّم األولويات.

يبدو أ ّن إلزامية إدراج النساء يف القوائم بحكم نظام الكوتا ،وحتمية
وجوده ّن يف الربملان ،قد جعلت مشاركته ّن يف العملية السياسية
قبول من املواطنني والسياسيني عىل السواء؛
أم ًرا واق ًعا ،وفرضت ً
فباتت حتى العوائل املحافظة ال متانع يف ترشيح بناتها إىل املؤسسات
تغيت؛
السياسية ،بخاصة وأ ّن الصورة النمطية للمرأة (السياسية) قد ّ
كل النساء اللوايت يعملن وينشطن يف االتحادات
فسابقًا كانت ّ
والتنظيامت النسوية ،وأعضاء الربملان األسبق والوزيرات وأعضاء حزب
البعث وقياداته (بوصفه الحزب الوحيد املجاز والفاعل يف الحياة
السياسية سابقًا) ،غري مح ّجبات ،إال بعض االستثناءات املعدودة .بتنا
اآلن نشاهد نسا ًء مبالبسه ّن التقليدية (بخاصة العباءة والحجاب)
يدخلن الربملان العراقي ،ومجالس املحافظات ،أعضاء فيه وناشطات
يف الحياة السياسية.

نتائج االنتخابــات :المفاجآت بين
الرابحين والخاسرين
مقارن ًة بنتائج انتخابات  ،2010فإ ّن عدد مقاعد ائتالف دولة القانون
قد زاد يف الربملان بفارق  6أصوات .وكان عدد مقاعد املاليك يف
الدورة السابقة  89مقع ًدا ،وأصبح  95مقع ًدا بإضافة مقاعد الكتل
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علم أ ّن منظمة بدر قد انض ّمت إليه بعد أن
الصغرية املتف ّرعة عنهً .
كانت ضمن االئتالف الوطني يف الدورة السابقة .أ ّما كتلة األحرار
رضرت بانسحاب زعيمها
التي متثّل التيار الصدري ،فيبدو أنّها قد ت ّ
مقتدى الصدر الذي أعلن انسحابه من العمل السيايس ووقوفه عىل
رصح ،فقد تراجع عدد مقاعد الكتلة
مساف ٍة واحدة من الجميع كام ّ
من  40مقع ًدا إىل  34مقع ًدا بانضامم القامئتني األخريني التابعتني له
(تيار النخب ،وتج ّمع الرشاكة الوطنية) ،لتكون الكتلة الثانية األكرب يف
الربملان بعد دولة القانون.
يف حني ارتفع رصيد "ائتالف املواطن" ليس ّجل  31مقع ًدا عىل الرغم
من انشقاق منظمة بدر عنه .وقد مثّل انفتاح ائتالف املواطن يف
هذه الدورة عىل شخصيات لربالية بخاصة من النساء (غري مح ّجبات)،
حزب ديني (املجلس اإلسالمي
خرقًا للعادة كون االئتالف يرتكز عىل ٍ
العراقي األعىل) وقيادة دينية تقليدية .وحافظ إياد عالوي عىل رصيد
مم م ّرت به كتلته (العراقية سابقًا) من
شعبي ط ّيب ،عىل الرغم ّ
عملية تفتيت ،خرج منها أعضاء كرث شكّل بعضهم ائتالف الوطنية
البيضاء وانض ّم آخرون إىل ائتالف دولة القانون ،والبعض إىل الكتل
التي متثّل الطائفة الس ّنية .والقى أيضً ا محاربة ومحارصة كبرية من
جانب غرميه املاليك ،متثّلت بحرمانه من املناصب ،وإبعاد بعض
أعوانه مبختلف الحجج .وعليه ،فإ ّن ما حصل عليه من مقاعد (21
مقع ًدا) يُع ّد مكس ًبا ط ّي ًبا وفقًا لهذه الظروف (انظر الجدول  ،)3ال
سيّام وأ ّن معامل كتلته باتت أكرث وضو ًحا يف تصنيفها "وطنية" لربالية.
ومل يس ّجل الحزب الشيوعي حضوره يف الربملان املقبل سوى مرشّ حته
املهندسة والناشطة املدنية رشوق العبايجي عن التحالف املدين
الدميقراطي ،وهي ثالث ثالثة مرشّ حني (إىل جانبها مثال اآللويس،
وفائق الشيخ عيل) ،فازوا عن هذا التحالف الذي يُع ّد قامئة "وطنية"
خالصة ،تض ّم شخصيات معتدلة من مختلف الطوائف.
تق ّدم "ائتالف دولة القانون" القوائم والكتل االئتالفية األخرى بفارقٍ
كبري ،سواء بعدد األصوات الكلّية أو عدد املقاعد يف الربملان ،إضاف ًة إىل
أعىل تصويت فردي؛ فقد حصد االئتالف الذي يقوده رئيس الوزراء
 92مقع ًدا بصورة أ ّولية ،وازداد العدد إىل  95مقع ًدا بعد إضافة
القوائم األخرى املتف ّرعة عنه ،ث ّم انضامم كتل صغرية إليه ،عىل الرغم
كل ذلك ليس كاف ًيا لتشكيل حكومة تتطلّب النصف  1+من
من أ ّن ّ

دراسات وأوراق تحليليّة
االنتخابات البرلمانية العراقية  :2014رؤية تحليلية للنتائج والتوقعات

مجموع املقاعد الربملانية البالغ عددها  328مقع ًدا .أ ّما عىل صعيد
مجموع أصوات الناخبني ،فقد نال ائتالف دولة القانون 3.141.835
صوتًا ،وبفارقٍ كبري عن أقرب ائتالف له وهو ائتالف املواطن الذي
وصل عدد املص ّوتني له إىل  982.003صوت ًا ،ث ّم تيار األحرار.

عىل صعيد التصويت الفردي ،وباستعراض العرشة األوائل ،نال نوري
املاليك زعيم ائتالف دولة القانون  721.782صوت ًا ،تاله خصمه إياد
عالوي قائد ائتالف الوطنية بـ 229.709صوت ًا ،ث ّم ئارام محمد عيل من
وحل راب ًعا مرشّ ح "الحزب
قامئة التغيري يف السليامنية  150.613صوتًاّ .
الدميقراطي الكوردستاين" نجم الدين عمر كريم محافظ كركوك
واملرافق الخاص لرئيس الجمهورية جالل طالباين بـ 150.84صوتًا .أ ّما
الرتتيب الخامس ،فقد ناله خلف عبد الصمد رئيس مجلس محافظة
حل
البرصة من دولة القانون بـ 126.848صوت ًا .يف املركز السادسّ ،
رئيس الربملان أسامة النجيفي رئيس قامئة "متحدون لإلصالح" يف
نينوى بحصوله عىل  112.551صوتًا .يف الرتتيب السابع ،حنان الفتالوي
من "ائتالف دولة القانون" عن محافظة بابل بـ 90.781صوتًا ،وهي
أ ّول امرأة تدخل يف املراكز العرشة األوىل ألعىل األصوات خالل هذه
الدورة والدورة السابقة .ويف الرتتيب الثامن شريكو مريزا عن االتحاد
الكوردستاين يف السليامنية بحصوله عىل  83.663صوت ًا .أ ّما الثامن،
فكان محمد الدراجي وزير اإلعامر ورئيس قامئة "األحرار" يف بغداد،
يف حني حصد ئاريز عبد الله محمود عن االتحاد الوطني الكوردستاين
يف أربيل املركز التاسع بحصوله عىل  76.380صوت ًا .وأخ ًريا يف املركز
حل رئيس كتلة املواطن يف بغداد باقر جرب الزبيدي بـ62.898
العارش ّ
صوتًا .يالحظ أفول نجم إبراهيم الجعفري الذي كان ضمن األوائل يف
ٍ
وبرصيد كبري.
االنتخابات السابقة،
هناك ع ّدة عوامل ساهمت يف حصول نوري املاليك عىل هذا العدد
الكبري من األصوات بفارق يقارب الثلثني عن أقرب منافسيه ،وهو
خصمه اللدود إياد عالوي الذي تف ّوق عليه يف الدورة السابقة .وميكن
إيجاز هذه العوامل يف ما ييل:
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•اعتقاد من ص ّوت له أنّه الشخص القادر عىل رضب اإلرهاب
الذي يستهدفهم عىل أسس طائفية بصورة رئيسة.
ٍ
مبحث سابق من هذه املادة،
•الحشد الطائفي الذي أرشنا له يف
والذي ص ّور املاليك عىل أنّه "مختار العرص".
ربا ال تزال تعتقد يف الشخص
•العقلية العراقية لدى الغالبية ّ
"املخلص" والزعيم األوحد الذي يقود البلد ويخلّصه من أزماته.
يف حني أنّنا نرى أ ّن الوضع العراقي اآلن يف حاج ٍة إىل مرشوع
"كاريزما" ينقذه عوضً ا عن شخص.

•استغالل املاليك وكتلته املناصب الحكومية واملمتلكات العامة
للتأثري يف أصوات الناخبني ،دون السامح لخصومه بذلك .وقد
تجسد ذلك يف توظيف قناة العراقية الفضائية التي أصبحت إىل
ّ
ح ٍّد كبري ناطقة باسمه ،واستخدام املالعب الرياضية الكبرية مثل
ملعب املدينة الرياضية الثاين يف البرصة وهو قيد اإلنشاء ،للقائه
بأتباعه أثناء حمالته االنتخابية .وكذا الحال يف ملعب ميسان
علم أ ّن هذه
الدويل الذي هو قيد الرتميم وإعادة التأهيل اآلنً .
فضل عن خصوم املاليك
املالعب غري مفتوحة حتّى للرياضينيً ،
إلجراء لقاءاتهم الجامهريية عليها .واستخدام بعض املؤسسات
واآلليات الحكومية لتوزيع موا ّد دعاية أو تشغيل موظفيها
لألغراض نفسها .وهذه كّلها بالطبع خروقات لقانون االنتخابات
العراقية.
•استغالل املاليك منصبه وصالحياته ألغراضه االنتخابية ،مثال
ذلك توزيع سندات متليك قطع أر ٍ
اض سكنية عىل املحتاجني يف
محافظات الجنوب بخاصة يف لقاءات مع حشود منهم يحرضها
بنفسه ويقوم بتوزيع صكوكها ،قبل االنتخابات بأيّام .وبطبيعة
الحال ،فإ ّن هذا السلوك سريهن أصوات املحتاجني وذويهم طاملا
أ ّن عملية التمليك تستغرق وقتًا ،ما يعني أنّها قد تذهب أدراج
الرياح مامل يكن املاليك نفسه قامئًا عليها؛ ما يؤكّد حاجة هؤالء
كل
إىل إعادة انتخابه .ومتتاز هذه العوائل الفقرية بكرب حجم ٍّ
منها ،ومن هنا ،تع ّد العملية "استثام ًرا" انتخابيًّا مرب ًحا.
يعتقد البعض من بسطاء الناس يف "التجربة" ،وإن كانت سلبية.
(يسء) تعرفه،
وبحسب الثقافة العراقية يقول املثل الشعبي" :شني ّ
يسء تعرفه أفضل من ج ّيد
أفضل من زين ال تعرفه"؛ أي شخص ّ
تجهله .ولهذا يعتقد البعض أ ّن املاليك أصبحت له تجربة يف إدارة
الدولة ومحاربة اإلرهاب ،وأنّه يبذل جهوده لكن رشكاء العملية
السياسية ال يقفون معه.
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28
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30
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34
35
36
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41
42

االئتالف

القانون (املاليك)
األحرار (الصدر)
املواطن (الحكيم)
متحدون لإلصالح (أسامة النجيفي)
الوطنية (إياد عالوي)
الدميقراطي الكوردستاين (مسعود بارزاين)
االتحاد الوطني الكوردستاين (طالباين)
ائتالف العربية
التغيري (كوران)
التحالف الكوردستاين يف نينوى
الحركة اإلسالمية يف كوردستان
تيار اإلصالح (الجعفري)
الفضيلة والنخب املستقلة
التحالف املدين الدميقراطي
ائتالف دياىل هويّتنا
ائتالف العراق
الجامعة اإلسالمية الكوردستانية
قامئة السالم الكوردستانية
تيار النخب
تج ّمع الرشاكة الوطنية
تحالف نينوى
قامئة جبهة تركامن كركوك
ائتالف الوفاء العراقي
تج ّمع الكفاءات والجامهري
ائتالف الوفاء لألنبار
وحدة أبناء العراق
تحالف صالح الدين الوطني
املستقل
ّ
ائتالف البديل املدين
ائتالف عرب كركوك
كرامة
كتلة الصادقون
تيار الدولة العادلة
حزب الدعوة تنظيم الداخل
االئتالف الوطني يف صالح الدين
التضامن يف العراق
قامئة الرافدين (مسيحية)
املجلس الشعبي الكلداين الرسياين األشوري
ائتالف خالص
الحركة اليزيدية من أجل اإلصالح والتقدم
قامئة الوركاء الدميقراطية
حارث شنشل (الصابئة)
مجلس أحرار الشبك
املجموع

املصدر :الجدول من إعداد الباحث ،والبيانات من موقع مفوضية االنتخابات:
http://www.ihec.iq/ar/
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مجموع األصوات
3141835
917589
982003
680690
686017
852198
780519
315858
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185804
165856
192763
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112563
159605
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دراسات وأوراق تحليليّة
االنتخابات البرلمانية العراقية  :2014رؤية تحليلية للنتائج والتوقعات

أفرزت نتائج االنتخابات اختفاء عد ٍد من الوجوه التي كانت مألوفة
يف املشهد السيايس العراقي .وقد مثّل ذلك مفاجأ ًة كبرية كون بعضهم
من قيادات أحزاب مه ّمة منها حزب "الدعوة" الحاكم .ومن هؤالء:
حسن السنيد ،وخالد العطية ،وكامل الساعدي ،وعيل الشاله ،وسامي
العسكري ،ونعيم عبعوب أمني العاصمة .ومل تتمكّن قامئة القيادي يف
أي مقعد من ضمن
دولة القانون عزت الشابندر من الحصول عىل ّ
ذلك رفيقه املعارض السابق للامليك مشعان الجبوري ،وكذا القامئة
البيضاء بزعامة جامل البطيخ .كام نال حسن العلوي عد ًدا متواض ًعا
ٍ
ملقعد يف الربملان .وتشمل القامئة
من األصوات مل يؤ ّهله بالطبع
أيضً ا :القايض جعفر املوسوي ،وسلامن الجمييل ،وشريوان الوائيل
وزير األمن الوطني السابق ،وعيل الحيل القيادي يف حزب الدعوة،
وسعدون الدليمي وزير الثقافة ووزير الدفاع بالوكالة.
مقارن ًة بانتخابات  ،2010ميكن تلخيص املشهد الجديد لخريطة
القوائم االنتخابية ،مبا ييل:
أ ّو ًل :انشطار بعض الكتل التي كانت متثّل ركائ َز أساسية يف البنية
السياسية الطائفية العراقية؛ فقد انقسم "االئتالف العراقي املو ّحد"
الذي كان ميثّل ائتالف الشيعة يف االنتخابات السابقة إىل" :دولة
القانون" الذي يقوده املاليك ،و"األحرار" الذي يقوده مقتدى الصدر،
و"املواطن" الذي يقوده الحكيم .يف املقابل انشطرت "القامئة العراقية"
التي قادها إياد عالوي ،وكاد أن يحصد منصب رئاسة الوزراء مع
املاليك لوال عملية التكتّالت التي حصلت ،فأخرجته .وانقسمت القامئة
التي كان يشار إىل أنّها متثّل الطائفة الس ّنية إىل كتلة "العربية" التي
يقودها صالح املطلك ،و"متحدون" برئاسة أسامة النجيفي ،إضاف ًة إىل
"الوطنية" التي يرأسها إياد عالوي .ال ّ
شك يف أ ّن هذه االنشقاقات يف
الكتل الطائفية عالمة صحية وبارقة أمل يف اختبار الوطنية العراقية.
ثانيًا :هناك مؤرشات ّ
تدل عىل نو ٍع من االئتالفات داخل قبّة الربملان
بني قوائم س ّنية وشيعية ،يجمعها هدف رئيس هو إبعاد املاليك عن
والية ثالثة .وإ ّن هذا معطى إيجايب يف مصلحة الوطنية؛ فاالئتالف
داخل الربملان يكمل مشاريع القوائم املشرتكة (العابرة للطائفية) عىل
أمل بأن يكون هناك نوع من االنسجام
األقل يف هذه املرحلة ،ويبعث ً
ّ

29
يف تشكيلة الحكومة الالحقة وعملها ،نتيجة وجود معارضة برملانية
قويّة مفرتضة تتمثّل بكتلة "ائتالف دولة القانون".
ثالثًا :ال تزال االئتالفات املدنية والوطنية "العابرة للطائفية" ،غري
جاذبة بالشكل املرج ّو عىل الرغم من مناداة الجميع بالتغيري.
وهذا ما حقّقه "التحالف املدين الدميقراطي" الذي شُ كّل حديثًا
قبل االنتخابات ،ونواته الرئيسة "الحزب الشيوعي العراقي" ،وبعض
العنارص من األوساط الثقافية واألكادميية والناشطني السياسيني ،م ّمن
مل يعرف عنهم مشاركتهم بفاعلية يف إدارة البلد يف املرحلة املاضية،
أو م ّمن ُعرفوا بانتقادهم الشديد طريقة إدارة الدولة والرصاع بني
أقطابها؛ فقد حصل عىل ثالثة مقاعد فقط .ومل يحصل ائتالف الوطنية
الذي يقوده إياد عالوي إال عىل  21مقع ًدا.
راب ًعا :استمرار غياب الكتل وحتى الفائزين م ّمن يحملون الصبغة
ٍ
تأكيد عىل
القبلية (العشائرية) عن املشهد االنتخايب العراقي ،يف
"وهمية" التأثري القبيل يف الصوت االنتخايب إال بحدو ٍد قليلة ج ًّدا.

قد يكون تصويت بعض الناخبني واختيار بعض املرشّ حني عىل ٍ
أساس
قبيل ،نتيجة غياب الربامج االنتخابية الواضحة واملؤث ّرة ،وغياب
تفش املحسوبني
املشاريع الوطنية التي تجذب الناخبني ،إضاف ًة إىل ّ
كمظهر من مظاهر الفساد اإلداري هو الذي يدفع البعض إىل التفكري
يف ٍ
شخص يستجيب ملطالبهم.

احتمــاالت تشــكيل الحكومــة
المقبلة
مع تعقّد الوضع األمني يف بعض املناطق ذات األغلبية الس ّنية ،فإ ّن
أمر تشكيل الحكومة العراقية أخذ يف التعقيد أيضً ا ،عىل الرغم من
كل كتلة وائتالف شارك يف االنتخابات ،وإن كان
اتضاح صورة نصيب ّ
ائتالف دولة القانون قد جمع أصوات ًا من خالل ما حقّقه تحالفه
مع بعض الكتل الصغرية وانضامم كتل تابعة له فازت مبقاع َد قليلة،
واحتامل انضامم ممثّيل كتلة حزب الفضيلة ( 6مقاعد) ،وذلك بحكم
التقارب بينهام ،كون كتلة الفضيلة تتبع املرجع الديني اليعقويب الذي
مريض
ينتقد مرجعية السيستاين ،ومن املنطلق نفسه فإ ّن املاليك غري
ّ
عنه من قبل مرجعية السيستاين؛ إذ رفضت استقباله عدة مرات،
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وانتقده أحد زمالء املرجع السيستاين واملقربني منه وهو الشيخ بشري
النجفي ،وأفتى بعدم انتخابه .ويتوقّع أيضً ا انضامم كتلة الصادقون
املمثلة لحركة عصائب أهل الحق ،ولها مقعد واحد ،بحكم قربها من
املاليك الذي سمح للحركة بالنشاط السيايس عىل الرغم من تحفّظ
الكثري من املراقبني وبعض األوساط الشعبية عىل الحركة واتّهامها
بنشاطات طائفية وأنّها مليشيا متارس نشاطًا طائف ًّيا.
كل هذه التحالفات ،فإ ّن ذلك ال يؤ ّهل املاليك لتشكيل
وعىل الرغم من ّ
الحكومة .ويبقى االحتامل األرجح أ ّن ائتالف األحرار واملواطن واألكراد
مع الكتل الس ّنية ،سيكفل تشكيل حكوم ٍة دون املاليك يف الدورة
املقبلة .أ ّما احتامل املاليك يف تشكيل الحكومة املقبلة ،فهو يتعلّق
بدرجة كبرية بتفاهمه مع االئتالف الكوردي من خالل إعطائه تنازالت
تخص استثامر النفط وامليزانية والنفوذ
تتعلّق مبطالبهم الرئيسة التي ّ
يف املناطق املتنازع عليها .ويف حالة اتفاق خصوم املاليك وتشكيلهم
الكتلة األكرب يف الربملان ،فإنّه من املر ّجح أن يكون رئيس الوزراء املقبل
من كتلة األحرار ،وذلك نتيجة كونها الكتلة األكرب بني هؤالء ،ولو بفارقٍ
قليل ،والعتدال الكتلة وموقف زعيمها مقتدى الصدر تجاه القضايا
الخالفية ودعوته إلنصاف أبناء املناطق ذات األغلبية الس ّنية ،وانتقاده
املستم ّر املاليك وحكومته .ويف هذه الحالة ،يتوقّع أن يكون املهندس
عيل دواي الزم ،محافظ ميسان الحايل هو رئيس الوزراء املقبل ،نتيجة
طرحه من جانب كتلة األحرار فرتة االنتخابات ،وكذلك كونه شخصية
إدارية ناجحة جعل من محافظة ميسان مح ّط أنظار مواطني باقي
املحافظات العراقية ،وغبطتهم.
تتّجه الكتل الس ّنية إىل توحيد صفوفها يف كتلة مو ّحدة داخل الربملان؛
فهناك بوادر لذلك سواء من خالل اتحاد القوى الوطنية الذي شكّله
النائب عن محافظة دياىل والقيادي يف الحزب اإلسالمي سليم الجبوري
ويض ّم  35نائبًا ،أو (كتلة االتحاد) الذي يض ّم كتلة متحدون وخمس
ست محافظات .ويدفع بات ّجاه توحيد القوى الس ّنية،
قوائم أخرى من ّ
كل من تركيا ودول الخليج بخاصة السعودية ،من أجل تقوية موقف
ّ
الس ّنة ،وتج ّنب إعادة تولية نوري املاليك من جديد.
أ ّما مسألة شغل منصب رئيس الجمهورية ،فإ ّن حزب االتحاد الوطني
متمسكًا بها؛ فقد شغلها يف الدورتني السابقتني
الكوردستاين ال يزال
ّ
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زعيمه الرئيس جالل طالباين ،واآلن طرح الحزب خمسة أسامء من
داخله ،وهم :برهم صالح ،وعادل مراد ،ونجم الدين كريم ،وعدنان
مفتي ،وفؤاد معصوم .وقد يكون األقرب هو الدكتور برهم صالح،
لخربته بالعمل يف الحكومة السابقة (نائب رئيس وزراء) ،وعالقاته
الطيبة مع العديد من األوساط السياسية واالجتامعية العراقية
بصورة عامة والدولية بخاصة.

خالصة
بإمكاننا أن نستخلص أ ّن نسبة الحامس للمشاركة يف العملية
مؤش املشاركة
السياسيةّ ،
تتدن باستمرار وتنخفض؛ وذلك من خالل ّ
يف االنتخابات ،وآخرها االنتخابات الربملانية  .2014وميكن تفسري
هذا العزوف عىل أنّه نو ٌع من االحتجاج ج ّراء اإلحباط الذي أصاب
الناخب وخيبة أمله يف ممثّليه الربملانيني والحكومة .وقد تجلّت هذه
الخيبة أيضً ا يف معاقبته العديد من أعضاء الربملان السابق بعدم
إعادة انتخابهم .كام أ ّن تو ّجهات الناخب العراقي بصورة عامة ال
تزال منحاز ًة إىل الخطابات الطائفية والجهوية واإلثنية بصور ٍة عامة.
وإ ّن نتائج االنتخابات مبا فيها تق ّدم رئيس الوزراء للدورة املنرصمة
(نوري املاليك) وائتالفه يف االنتخابات قد أظهرت ذلك .وعليه ،فمن
املر ّجح أن يستم ّر االحتقان الطائفي ويتأخّر تشكيل الحكومة املقبلة،
عىل الرغم من االتفاق يف وجهات النظر والتقارب بني خصوم املاليك
من الس ّنة والشيعة واألكراد ،لكن تضارب املصالح وامللفات الشائكة
املتعلقة باألمن وتقاسم املناصب سوف تكون سب ًبا لذلك التأخري ،يف
حني ستكون املعارضة املتمثّلة بائتالف دولة القانون قوية ومتامسكة
أصل.
أي معارضة سابقة ،ذلك ألنّها كتلة واحدة ً
أكرث من ّ
عىل الرغم من نقاط التشاؤم هذه ،كشفت االنتخابات األخرية
وع ًيا بأهمية دور املرأة يف الحياة السياسية ،وهذا ما ب ّينته نتائج
االنتخابات؛ إذ حقّقت  22امرأة الرصيد املطلوب من أصوات الناخبني
لتكسب عضوية مجلس النواب ،دون الحاجة إىل تطبيق نظام "كوتا"
النساء الذي يفرتض أن يكون ربع األعضاء من النساء.
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شمامة خير الدين

*

الحرب بين التحريم والتقنين

أبدا نهاية مآسيها،
أن نهايتها ال تعني ً
تُ ّ
عد الحرب أبشع ما يمكن أن تواجهه البشرية ،بدليل ّ
عــددا غيــر محــدود من الســنوات واألجيال؛ وذلــك ألنها تســمح باقتراف ّ
كل
وأن آثارهــا تشــمل
ً
ّ
أنــواع الجرائــم .وقــد تنطبــق عليهــا مقولــة المفكــر الفرنســي غاســتون بوتــول Gaston
ً
نعد وسائل لها".
تعد الحرب
وسيلة لنا ،بل نحن الذين ُّ
" Boutouleال ُّ
بأن
بأن الحرب ظاهرة إنســانية متأصلة في تاريخ البشــر ،فإنه ال بد من االعتراف ّ
ومع التســليم ّ
األمــل فــي الســلم متأصلً ،
أيضا ،في طبيعة البشــر .من أجل ذلك ،عــرف العالم من الحروب
مجالي
فإن تت ُّبع مســيرة الحرب في
ْ
بقدر ما عرف من جهد إلطفاء فتيل الحرب وتقنينها .لذاّ ،
تحريمها وتقنينها يسمح بإدراك مساهمات جميع العصور بحضاراتها وديانتيها األكثر انتشارًا
في تكوين اإلرث القانوني اإلنساني.
*

أستاذ القانون الدويل يف جامعة باتنة  -الجزائر.
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إ ّن تحريم الحرب بنصوص واضحة مل يَ ُح ْل دون تكرارها يف مختلف
أنحاء املعمورة ،كام أ ّن إخضاعها لقوانني عديدة مل ِ
يقض عىل التجاوزات
بكل نزاع مسلح .وعىل الرغم من ذلك ،يشهد تاريخ العصور
التي ترتبط ّ
املختلفة أ ّن ذلك التكرار الذي جعل من الحرب إحدى الحقائق التي مل
يخل منها عرص أو جيل ،ال يعني االستسالم للحرب بوصفها قد ًرا ال مف ّر
ُ
منه.
ظل عىل الدوام
فالبحث عن السالم وأنسنة النزاعات عند تعذر السلمَّ ،
هدفني مشرتكني لإلنسانية جمعاء ،لذلك فإ ّن قوانني الحرب (حظ ًرا أو
تقني ًنا) ،عىل خالف فروع عديدة يف القانون الدويل ،ليست من صنع
الــدول الكربى الغربية بالدرجة األوىل ،بل هي مساهمة ملختلف
كل فرد ،يف هذين املجالني تحدي ًدا ،غري
الحضارات والديانات؛ ما يجعل ّ
مخاطب من حيث املواثيق القانونية الحديثة  -وإن كان تصديقها من
جهة دولته لها يجعلها جز ًءا من ترشيعاتها الداخلية – بل من حيث تراثه
الديني والحضاري الذي ال يفرض عليه الجنوح إىل السلم واحرتام إنسانية
اإلنسان يف النزاعات املسلحة فحسب ،بل يفرض عليه كذلك مواصلة ذلك
الجهد لبلوغ ما هو أحسن يف املجالني املذكورين.
قسمنا هذه املقالة إىل ثالثة محاور ،هي:
ولتوضيح األفكار املشار إليهاَّ ،
•الحرب ظاهر ًة إنسانيةً.
•نبذ الحرب وتحرميها.

•تقنني النزاعات املسلحة.

مشكلة البحث
إذا عرف األفراد أ ّن أصل القواعد القانونية التي تحظر الحرب وتدعو إىل
تقنينها  -عند تعذُّر تحاشيها  -متجذرة يف تراثهم الحضاري ،فهل يع ّزز
ذلك التزامها؟

أهداف البحث
لقد أ َّدت الحروب الطاحنة التي عرفتها البرشية منذ فجر التاريخ إىل
استقرار فكرة لدى بعض الناس ُمفادها أ ّن امليل إىل الحرب مل يرتك
مجالً للميل إىل السلم؛ ولذلك يأيت يف صدارة أهداف هذه الدراسة
إثبات أ ّن امليل إىل السلم ،أيضً ا ،متجذر يف نفوس أناس كثريين،
إىل درجة أنه عىل الرغم من التسليم بأ ّن الحرب ظاهرة إنسانية
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يخل عرص من عقالء وفالسفة ينددون بها ويعملون
متكررة ،فإنه مل ُ
عىل تقنينها ،عالو ًة عىل جنوح الديانتني السامويتني األكرث انتشا ًرا
(املسيحية واإلسالم ) إىل السلم ،وإىل احرتام إنسانية اإلنسان.
إ ّن الهدف املشار إليه ،يُفيض إىل هدف آخر؛ هو استغالل هذا التجذر
للسلم وإنسانية اإلنسان للحصول عىل التزام أكرث لقواعد حظْر
الحرب وأنسنتها.

أهمية البحث
يعرف العامل منذ نهاية الحرب الباردة عود ًة محموم ًة إىل الحرب.
وعىل الرغم من تغطيتها مبعطف الفضيلة (التدخل اإلنساين ،والتدخل
الدميقراطي ،ومحاربة اإلرهــاب) ،وعىل الرغم من الزعم أ ّن خوضها
يكون بأقل الخسائر البرشية ،أو املعاناة اإلنسانية ،بالنظر إىل التطور
العلمي  -العسكري ،فقد أثبت الواقع أنها حروب تقليدية تُح ِّركها
األطامع والطموحات الشخصية نفسها ،وأ ّن كلفتها اإلنسانية أضخم .ومن
هذا الوجه يكتسب استمرار الحديث عن الحرب والسلم أهمي ًة بالغةً.
الرتكيز عىل اإلنسان من خالل تراثه املتأصل فيه؛ أل ّن اإلنسان يف نهاية
املطاف ينطبق عليه املثل األفريقي القائل" :ليس أفظع من اإلنسان
إلَّ اإلنسان ،وليس أحسن من اإلنسان َّإل اإلنسان .فإذا كانت الحرب
دا ًء ،فإ ّن سبب هذا الداء هو اإلنسان .وإذا كان الحظر والتقنني هام
الدواء ،فإ ّن اإلنسان وحده هو الذي ميكنه تقديم هذا الدواء".

الدراسات السابقة
لقد رأى الفيزيوقراطيون خالل القرن الثامن عرش أ ّن تطور العالقات
لكل احتامل للحرب .ومع بداية القرن
التجارية بني الدول سيضع ح ًّدا ّ
العرشين (عام  )1910دافع نورمان آنجل  Norman Angelيف كتابه
 The Great Illusionعن هذا املعنى .ويف عام  ،1994توقع هايدي
توفلر  Heidi Tofflerوألفني توفلر  Alvin Tofflerيف كتابهام:
 Guerre et contre guerre, survivre à l’aube du XXI' siècleقدرة
التكنولوجيا الحديثة عىل تقليل التكلفة اإلنسانية للحروب؛ بالنظر إىل
أ ّن العمليات العسكرية ستكون أكرث دقةً .إال أ ّن الحروب بقيت مع ذلك
مستمرةً ،إضاف ًة إىل أ ّن أنسنتها مل تتحقَّق.
ومم ال شك فيه أ ّن ما يأيت من املقالة ال يحمل أفكا ًرا تزعم إنهاء الحرب
ّ
كل ما كتب
أو ج ْعل أنسنتها مضمونةً .لكنه يندرج ،شأنه يف ذلك شأن ّ
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يف مجايل السلم واألنسنة ،ضمن ما قاله امليثاق التأسييس لليونسكو" :إ ّن
الحرب تولد يف عقول البرش ولهذا السبب يجب أن تُبنى حصون السالم
يف عقولهم" .وهذا البناء ينطلق يف هذه املقالة من الربط بني اإلنسان
وتراثه.

فرضية البحث
تقوم فرضية هذا البحث عىل أساس أ ّن القانون الدويل العا ّم ،بخاصة من
وخصوصا من خالل
خالل ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل اإلنساين،
ً
اتفاقيات جنيف األربع وبروتوكول ْيها اإلضافيني ،يشتمالن عىل نصوص
نتبي من الواقع
عديدة تحظر الحرب وتُق ِّننها عند اندالعها .بيد أنّنا َّ
املعيش أ ّن العيب ال يكمن كل ًّيا يف النصوص ،بل يف عدم التزامها .وهذا
ما دفعنا إىل البحث عن منفذ آخر قد يساهم يف إعطاء تلك القواعد
فاعليةً ،ولو نسبيةً.

المقاربة المنهجية
اعتمدنا يف هذا البحث عىل:
•املنهج التحلييل :وهو يالئم الطابع القانوين للدراسة ،ويقتيض
إخضاع القاعدة القانونية للتحليل والتقويم ،وعدم االكتفاء
مبا يوحي به ظاهرها.
•املنهج الوصفي :يتطلبه إظهار التطورات القانونية املتعاقبة يف
مجايل تحريم الحرب وتقنينها.
•املنهج التاريخي :لقد جرت االستعانة به القتناص بعض األحداث
التاريخية ليك تُزرع بعد ذلك يف سياقها القانوين؛ نظ ًرا إىل أ ّن
الدراسة ،بالدرجة األوىل ،قانونية.

ً
ً
إنسانية
ظاهرة
الحرب
يرى دافيد روزيي  David Ruziéأ ّن "الحرب ،يف أيامنا هذه ،وسيلة
حل النزاعات"((( .ولك ْن إ ْن سايرنا روزيــي يف
تجاوزتها املوضة يف ّ
دخوله عامل املوضة ،فسوف نجد ما يطلق عليه أهل االختصاص Les
1 David Ruzié, Droit international public, 18th edn. (Paris: Dalloz, 2006), p. 205.
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وتظل
Indémodables؛ أي تلك األشياء التي ال تتجاوزها املوضة أب ًداّ ،
مساير ًة لها دامئًا .وهذا بالضبط ما ينطبق عىل الحرب.
صحيح أ ّن اللجوء إىل الحرب يف الوقت الحايل ،مل يَ ُع ْد بتلك الحدة التي
عرفتها القرون املاضية ،إال أ ّن الحرب ال تزال إحدى الحقائق املميزة
لكافة العصور .ولقد تعرض ابن خلدون يف الفصل السابع والثالثني
من مقدمته للحرب ،فقال" :اعلم أ ّن الحروب وأنواع املقاتلة مل تزل
واقع ًة يف الخليقة منذ برأها الله ،وأصلها إرادة انتقام بعض البرش من
لكل منها أهل عصبيته ،فإذا ما تذامروا لذلك توافقت
بعض ،ويتعصب ّ
الطائفتان ،إحداهام تطلب االنتقام واألخرى تدافع ،كانت الحرب وهو
أمر طبيعي يف البرش ال تخلو عنه أمة وال جيل ،وسبب هذا االنتقام يف
األكرث إ ّما غرية ومنافسة وإ ّما عدوان وإ ّما غضب لله ولدينه وإ ّما غضب
للملك وسعي يف متهيده"(((.
ويرى حامد سلطان أ ّن الحرب "ظاهرة إنسانية" مستمرة ،مل يستطع
القضاء عليها التفكري ،أو التعقل ،أو الحكمة؛ وذلك أل ّن أسبابها والدوافع
التي تدعو إليها تتنوع وتتجدد مع تطور الحياة ذاتها وتجددها املستمر(((.
وتعكس األوصاف التي تطلق عىل الحرب ،هذا الطابع البرشي املستمر،
ومن قبيل ذلك قول مونتاين  Montaigneإنها "مرض برشي" ،أو قول
قيبار  Guibertإنها "آفة ،لكنها حتمية"(((.
إ ّن اآلراء املشار إليها ليست فلسف ًة قانوني ًة نظري ًة بقدر ما هي عاكسة
لواقع معيش عرب مختلف العصور .ولقد بينت دراسة جادة نُرشت يف
الثامنينيات من القرن املايض أنه منذ عصور ما قبل التاريخ وإىل غاية
التاريخ املشار إليه ،مل تعش البرشية من مجموع  3400عام سوى 250
عا ًما من السلم .وبحسب معاهد علوم الحرب ،فإ ّن العامل مل يعرف سوى
 26يو ًما من السلم منذ الحرب العاملية الثانية ،إىل غاية الثامنينيات ،بل
مم ميكن
إ ّن محمد بجاري يجزم بأنه لو ت َّم تبني "معايري ّ
أقل رصامة" ّ
فهمه من عبارة "يوم من دون حرب" التضح لنا أننا ال نعيش يف العام
الواحد أكرث من ثالثة أيام من السلم التا ّم(((.
ويف دراسة أخرى أجرتها املنظمة العاملية للصحة ( )OMSعام ،1952
اتضح أ ّن عدد ضحايا الحروب منذ  3570سن ًة قبل امليالد ،قُ ِّدر بـ 3600
 2ابن خلدون ،املقدمة ،ط ( 1بريوت :دار القلم ،)1978 ،ص .271 – 270
 3حامد سلطان وآخرون ،الترشيع اإلسالمي والنظم القانونية الوضعية (القاهرة :الهيئة
املرصية العامة للكتاب ،)1978 ،ص .154
4 Lucien Poirier, Les voix de la stratégie (Paris: Fayard, 1985), pp. 405 – 406.
 5محمد بجاوي" ،العالقة بني السلم والتنمية" ،املجلة الجزائرية للعالقات الدولية،
العدد  ،)1987( 77ص .6 – 5
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مليون قتيل((( .إال أ ّن التسليم بكون الحرب ظاهر ًة إنسانية ال يعني
يعني ذلك أب ًدا .وإذا كان
التسليم بها أو بالكوارث الناجمة عنها ،ولن َ
البرش قد تص َّدوا بقدر املستطاع للظواهر الطبيعية؛ كالزالزل والفيضانات،
فإ ّن التصدي للحرب وآثارها  -وهي من صنع اإلنسان – أوجب من ذلك.
ومن مث َّة اتجه جهد البرشية ،عرب العصور املختلفة إىل العمل عىل جبهتني
اثنتني؛ وذلك بالسعي لنبذ الحرب ،بل تحرميها من ناحية ،والعمل عىل
أنسنتها من ناحية أخرى.
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اإلنساين بأكمله .كام أ ّن البوليمولوجيا  La polémologieوهي ،بوج ٍه
عا ّم" ،علم الحرب والنزاعات وآثارها االجتامعية" ،ستختفي كليًّا ،وستبقى
األيرينولوجيا  L'irénologieفقط ،وهي "علم السالم"(.((1
ظل املعطيات القامئة ،سوى التسليم بأ ّن الحرب ال تزال
ال يسعنا ،يف ّ
ظاهر ًة إنسانيةً؛ لذلك فإ ّن إلغاءها الشامل مل يتحقّق إىل ح ّد اآلن ،لك ّن
العمل عىل ج ْعلها مستحيل ًة بقدر اإلمكان وإخضاعها عند حدوثها لقواعد
قانونية ،يظالن رضور ًة ملحةً.

نبذ الحرب وتحريمها

لقد بدا هذان العمالن املتزامنان يف منتهى التناقض بالنسبة إىل كثري من
املفكرين .ورأى بعضهم أ ّن تحريم الحرب يقتيض إثراء قانون السلم ،بدلً
من إيجاد قانون للنزاعات املسلحة .ورأى بعضهم اآلخر أ ّن هذا القانون
"تنظيم لالمرشوع"((( .فكيف ميكن أنسنة ما هو غري إنساين؛ أي
يبدو
ً
أنسنة الحرب ،بدلً من إعالنها بكل بساطة "خارج ًة عن القانون؟"(((.
يف الواقع ،إ ّن املرء يتمنى مع سامحة البابا يوحنا بولس الثاين Jean
 Paul IIأن ي ْعرف القانون الدويل تح ّولً جذريًّا ليك ينطبق عليه قول
سامحته" :هذا القانون الذي كان يسمى قانون السلم والحرب ،عليه أن
يتجه نحو التحول حرصيًّا إىل قانون للسلم"(((.
ولكن طاملا أ ّن ذلك مل يحدث إىل ح ّد اآلن ،فإ ّن املرء يجد نفسه مج ًربا عىل
التعامل مع أمرين يف آنٍ واحد؛ هام السعي الحثيث للحؤول دون قيام
الحروب ،والعمل الدؤوب ألنسنتها .فإذا كان إلغاؤها مل يتحقّق إىل ح ّد
اآلن ،فإ ّن أضعف اإلميان هو التقليل منها بقدر املستطاع وج ْعل خسائرها
املادية والبرشية يف ح ِّدها األدىن .وإذا تحقّق ذات يوم إلغاء الحرب إلغا ًء
تا ًّما ،فإ ّن الحديث عن أنسنتها سيختفي تلقائ ًّيا ،آخذًا معه القانون الدويل
6 Quid 2006 (Paris: Robert Laffont, 2005), p. 1166.
7 Patrick Daillier & Alain Pellet, Droit international public, 7th edn (Paris:
LGDJ, 2002), p. 967.
8 Mohamed Bédjaoui, Actes du 1er Colloque algérien sur le droit
international humanitaire: Alger, les 19 et 20 mai 2001 (Alger: Comité
international de la Croix rouge et du Croissant rouge algérien, 2006), p. 15.
9 Ruzié, p. 61.

عىل خالف ما ذهب إليه املنظِّر األمرييك صامويل هنتنغتون Samuel
 ،Huntingtonعندما اتهم بعض الشعوب بذاتها بأنها وقود رصاع
الحضارات ،فإ ّن التاريخ يثبت أ ّن الشعوب كلّها تقريبًا قد عرفت ،من
خالل فالسفتها وحكامئها ورشائعها الساموية ،نبْذ الحرب والحث عىل
الجنوح للسالم؛ وذلك عىل النحو اآليت.

في العصور القديمة
لقد دعا فالسفة الصني منذ ستة آالف سنة قبل امليالد إىل تجنيب البرش
كوارث الحروب إىل درجة أ ّن آالن بيلِّيه  Alain Pelletوباتريك ديلييه
 Patrick Dallierيصفان كونفوشيوس  Confuciusبأنه "أ َّول من رافع
من أجل سالم عاملي ودائم"( .((1فقد حثّ هذا الفيلسوف عىل رضورة
مهمتها عن أهداف األمم املتحدة حاليًّا،
إنشاء منظمة دولية ال تختلف ّ
كل دولة من دول تلك املنظمة أكرث أبنائها كفاء ًة وخُلقًا،
واقرتح أن تختار ّ
وأن ترسلهم مندوبني ممثِّلني لها؛ هذا عىل الصعيد الرسمي .أ ّما عىل
الصعيد الشعبي ،فقد اقرتح تحالفًا بني الشعوب (وهذا األمر ميكن أن
يقابل املنظامت غري الحكومية يف وقتنا الحايل) .وأ ّما الفيلسوف الو تسو
 ،Lao Tseuفقد اقرتح ع ّدة أفكار للح ّد من الحروب وأضاف إليها
العقوبات الواجب فرضها عىل املتس ِّببني فيها(.((1
كام عرفت بالد ما بني النهرين منذ عام  2850قبل امليالد االتفاقيات
حل نزاعات الحدود ،عىل غرار تلك التي أُبرمت بني مدينتي
الهادفة إىل ّ
الغاش وأوما من ناحية ،أو بني مدينة شط الحي ومدن بابل من ناحية
10 Quid, p. 1366.
11 Daillier & Pellet, p. 43.
 12تونيس بن عامر ،قانون املجتمع الدويل املعارص (الجزائر :ديوان املطبوعات الجامعية،
 ،)1990ص .9
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أخــرى( .((1ومن الواضح أ ّن هذه االتفاقيات وغريها تستهدف ،بقدر
اإلمكان ،الوقاية من الحرب.
أ ّما معاهدة  1278قبل امليالد املربمة بني خاتوسيليس الثالث ملك الحثيني
والفرعون رمسيس الثاين ،فقد ت َّوجت الصلح املربم بني الدولتني بالنص
عىل مبدأ السالم الدائم بينهام(.((1

ويكفي قانون مانو الهندي أنه ع َّرف الدبلوماسية ،منذ سنة ألف قبل
امليالد ،بأنها ف ّن تجنب الحرب وتدعيم السلم(.((1
وأ ّما املدن اإلغريقية ،فقد عرفت االتفاقيات التي تؤكِّد التزام طرفني
بالسلم تجاه بعضهام ،عىل غرار معاهدة نيسياس  Niciasبني إسربطة
وأثينا سنة  446قبل امليالد ،وهي اتفاقية تضمنت مرحلة سلم تقدر
بـ  30سنةً ،أو اتفاقية سنة  431قبل امليالد التي قُ ِّدرت مرحلة السلم فيها
بـ  60سنةً؛ كام كان التحكيم سم ًة واضحة أيضً ا لدى اإلغريق؛ إذ أُحصيت
يف م َّدة خمسة قرون نحو  110حاالت تحكيم( .((1وال شك يف أ ّن التحكيم
لحل الخالفات وأنه يقلِّل احتامالت الحروب.
وسيلة سلمية ّ
مم خاضه الرومان من حروب لتوسيع إمرباطوريتهم ،فإ ّن
وعىل الرغم ّ
الدعوة إىل السلم ونبذ الحرب مل تكن غائب ًة كليًّا لديهم .ولقد وصف
لحل الخالفات ،يف
املفكر الروماين شيرشون  Cicéronاللجوء إىل القوة ّ
مؤلَّفه نظرية قانون الشعوب ،بأنه عمل غري عقالين(.((1
وال ميكننا أن نختتم الحديث عن العصور القدمية من دون التطرق إىل
عم رأيناه سابقًا وما سوف
موقف الدين اليهودي من الحرب ،ألنه يش ُّذ ّ
نراه الحقًا.
إ ّن املبدأ عند اليهود هو أن ربهم رب االنتقام ،لذلك فإ ّن الحرب عندهم
مم َّجدة ،وليست محظور ًة أو منه ًّيا عنها ،وقد تُغنينا األسفار من العهد
 13املدخل يف علم السياسة (القاهرة :املطبعة الفنية الحديثة ،)1966 ،ص .582
 14املرجع نفسه ،ص .583
 15بن عامر ،ص .15
16 Daillier & Pellet, 44 – 45.
17 Abdelwahab Biad, Droit international humanitaire, 2nd edn (Paris:
Ellipses, 2006), p. 8.

كل تفصيل بهذا الصدد؛ ذلك أنه ورد فيها ما ييل" :ولكن
القديم عن ّ
قليل .ال تستطيع أن
قليل ً
الرب إلهك يطرد هؤالء الشعوب من أمامك ً
تفنيهم رسي ًعا ،لئال تكرث عليك وحوش الربية .ويدفعهم الرب إلهك أمامك
عظيم حتى يفنوا .يدفع ملوكهم إىل يدك فتمحو
ويوقع بهم اضطرابًا
ً
(((1
اسمهم من تحت السامء ال يقف إنسان يف وجهك حتى تفنيهم" .
وقد جاء يف رشح اآليات السابقة الذكر ما ييل" :الله سيطرد الشعوب
أي
قليل ً
من أمامهم ولكن بحكمته لن يطردهم مر ًة واحدةً ،بل ً
قليل؛ ْ
تدريج ًّيا ملصلحتهم وسالمتهم .فهم شعب قليل العدد ولو طرد الله
الشعوب األخرى مر ًة واحد ًة لهاجمت الوحوش األرض [ ]...هذا تحقق
يف أيام يشوع فقد قتل يشوع  31ملكًا واستوىل عىل مدنهم"(.((1
تلكم كانت ،إذن ،مساهامت العصور القدمية يف مجال نبذ الحرب ،إذا
استثنينا منها الديانة اليهودية ،فام هي مساهامت العصور الوسطى يف
هذا املجال؟

في العصور الوسطى
تتمثّل املحطتان األساسيتان اللتان ميكن التوقف عندهام يف هذه العصور
بالديانة املسيحية والرشيعة اإلسالمية .أ ّما العهد اإلقطاعي ،فلم يرتك فيه
تنافس أمراء اإلقطاع مجالً سوى للحروب الطاحنة.
وإذا نظرنا يف األناجيل األربعة وجدناها مجمع ًة عىل أ ّن من قتَل بالسيف
قُتل به ،فقد قال السيد املسيح عليه السالم للقديس بطرس" :ر َّد سيفك
كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون"( .((2بل
إىل مكانه ،ألن ّ
إنه القائل أيضا" :وأ َّما أنا فأقول لكم ال تقاوموا الرش ،بل من لطمك
عىل خدك األمين فح ِّول له اآلخر أيضا"( .((2وبنفس التسامح يقول عليه
ميل فاذهب معه اثنني"(.((2
السالم " :ومن سخرك ً
رب االنتقام ،وإمنا
انطالقًا ّ
مم سبق ذكره ،فإ ّن الله عند املسيح ليس ّ
رب السالم واملحبة ،وهذا ما فتح جبهة صدام استمرت طَوال أربعة
هو ّ
قرون بني املساملني من املسيحيني األوائل وحكام روما؛ أل ّن الذين اعتنقوا
املسيحية رفضوا املشاركة يف الحروب( ،((2وقد أ َّدى ذلك إىل ظهور بعض
املفكرين الذين حاولوا التوفيق بني الروح املساملة للمسيحيني األوائل
والطموحات الشخصية للحكام.
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36
ولقد م ّيز القديس أوغستني  Saint Augustinيف كتابه مدينة الرب La
 cité de Dieuبني الحروب العادلة وغري العادلة .فالعادلة هي تلك التي
حب السلم ولقمع
"ال تشن بسبب الطموح والفظاعة ،ولكن بسبب ّ
السيئني وإغاثة الطيبني"( .((2وبذلك كانت الحروب العادلة هي الدفاعية،
وغري العادلة هي الهجومية إلَّ إذا شُ َّنت عىل غري املسيحيني ،فهي تتحول
حينئذ إىل حرب عادلة؛ ألنها ستدخل يف إطار قمع السيئني كام يُزعم.
أ ّما القديس توما األكويني  ،Thomas d’Aquinفقد ع َّد الحرب عادل ًة
إذا حفزتها "ن َّية مستقيمة" وكانت لـ "سبب عادل"(((2؛ أي إنها تلك التي
ال تستهدف السلب والنهب ،بل ر ّد الظلم واستعادة السلم.
ميل إىل السالم يف ِّند تفني ًدا
وإذا نظرنا يف الرشيعة اإلسالمية وجدنا ً
كلِّ ًّيا قول مونتسكيو " Montesquieuإنها ملصيبة للطبيعية اإلنسانية،
عندما يُعطى الدين من غازٍ ،إ ّن دين محمد الذي ال يتحدث سوى عن
السيف ،يؤث ِّر أيضً ا يف الناس بهذه الروح التدمريية التي أسسته"(.((2
فالحرب يف هذه الرشيعة استثناء ،وليست قاعد ًة عا َّمةً ،والهدف منها
نش
إ ّما أن يكون ر ًّدا لعدوان ما ،وإ ّما أن يكون إزاح ًة لحواجز تعرتض ْ
الدعوة اإلسالمية .وميكننا التأكد من هذا الطابع االستثنايئ من خالل
وجل (( :كُ ِت َب َعلَيْ ُك ُم
آيات عديدة يف القرآن الكريم؛ منها قول املوىل ع َّز َّ
لسلْمِ فَا ْج َن ْح لَ َها
الْ ِقتَ ُال َو ُه َو كُ ْر ٌه لَّ ُك ْم))( ،((2وقوله أيضً اَ (( :وإِ ْن َج َن ُحوا لِ َّ
الس ِمي ُع الْ َعلِي ُم))( ،((2وقولهَ (( :وقَاتِلُوا ِْ ف َسبِيلِ
َوتَ َوك َّْل َع َل اللَّ ِه إِنَّ ُه ُه َو َّ
(((2
اللّ ِه ال َِّذي َن يُقَاتِلُونَ ُك ْم َوالَ تَ ْعتَ ُدوا ْ إِ َّن اللّ َه الَ يُ ِح ِّب الْ ُم ْعتَ ِدي َن))  ،وقوله
السلْمِ كَافَّ ًة َولَ تَتَّ ِب ُعوا ُخطُ َو ِ
ات
كذلك(( :يَاأَيُّ َها ال َِّذي َن آ َم ُنوا ا ْد ُخل ِ
ُوا ف ِّ
وي عن الرسول عليه الصالة والسالم قوله" :ال تتمنوا
الشَّ ْيطَانِ ))( .((3كام ُر َ
لقاء العدو وسلُوا الله العفو والعافية"(.((3
وتثري حروب املسلمني من أجل نرش الدعوة اإلسالمية كث ًريا من الخلط
لدى عدد من الناس؛ إذ يُنظر إليها عىل أنها حروب عدوانية تستهدف
إكراه غري املسلمني عىل اعتناق اإلسالم .ولك ّن الغاية من تلك الحروب
نش الرسالة التي جاءت
كانت إزاحة الحواجز التي ُوضعت يف طريق ْ
للناس كافَّةً ،وقد حدث ذلك يف وقت مل تكُن فيه فضائيات ،وال جرائد،
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وال إنرتنت ..إلخ ،لِنقْل املفاهيم إىل أنحاء العامل كلِّها .ومن مث َّة فإ ّن الحرب
مل تكن لفرض الدين ،بل كانت إليصاله .وبعد ذلك ،تت ّم الدعوة إىل
وجل بقوله(( :ا ْد ُع إِ َل َسبِيلِ َربِّ َك
اإلسالم عىل النمط الذي ذكره املوىل ع َّز َّ
(((3
بِال ِْح ْك َم ِة َوالْ َم ْو ِعظَ ِة الْ َح َس َن ِة َو َجا ِدلْ ُه ْم بِالَّ ِتي ِه َي أَ ْح َس ُن)) .
ولقد قال الخليفة عمر بن الخطاب ريض الله عنه لنرصانية" :أيتها
العجوز أسلمي تسلمي ،إ ّن الله بعث لنا محم ًدا بالحق .فقالت العجوز:
وأنا عجوز كبرية وأموت إىل قريب؟ قال عمر" :اللهم اشه ْد ،ال إكراه يف
وجل(( :لَ إِكْ َرا َه ِ ف الدِّينِ قَ ْد
الدين( .((3فقد ت َّم تجسيد قول املوىل ع ّز ّ
تَبَ َّ َي ال ُّرشْ ُد ِم َن الْغ َِّي))( .((3وهكذا يتضح أ ّن الديانتني السامويتني األكرث
انتشا ًرا يف العامل تجنحان للسلم ،وال تجنحان للحرب.

في العصر الحديث
ميكن القول إ ّن أ َّول محاولة لتحريم الحرب كانت من خالل اتفاقية الحد
من استعامل األسلحة الستعادة الديون التعاقدية ،وهي اتفاقية الهاي
الثانية عام  ،1907املعروفة باتفاقية دراقو بورتر  Drago-Porterالتي
نصت مادتها األوىل عىل أ ّن "القوى املتعاقدة اتفقت عىل عدم اللجوء
َّ
إىل القوة املسلحة الستعادة الديون التعاقدية املطالب بها لدى حكومة
دولة ما من جهة حكومة دولة أخرى ،بوصفها مستحق ًة لرعاياها"(.((3
وإ ّن هذه االتفاقية ،كام قد نالحظ ،ذات طابع ضيق ج ًّدا؛ إذ يقترص
رفض استعامل القوة فيها عىل مجال محدود هو استعادة الدول لديون
رعاياها ،يف حال توقُّف الدول املدينة عن السداد .ومع ذلك ،فإنها تُع ّد
خطو ًة عمالق ًة إذا أخذنا يف الحسبان أ ّن الحرب يف هذه املرحلة كانت
إحدى الحقوق الناجمة عن السيادة .ومن مث َّة يجوز للدول األوروبية
نصت
إعالنهاِّ ،
بغض النظر عن كونها عادل ًة أو غري عادلة ،عىل النحو الذي َّ
عليه معاهدة وستفاليا عام .1648
أ ّما عهد عصبة األمم ( ،)1919فقد وضع رشوطًا من شأنها التقليل من
الحروب ،وفسح املجال للطرائق السلمية لتسوية املنازعات؛ لذلك ألزم
كل دولة من الدول األطراف احرتا َم إقليم البلدان األخرى األعضاء يف
ّ
العصبة واستقاللها (املادة  ،)10كام ع َّد إعالن الحرب غ َري مرشوعٍ؛ قبل
عرض النزاع عىل التحكيم ،أو القضاء ،أو مجلس العصبة ،أو قبل انقضاء
ثالثة أشهر من تاريخ صدور قرار التحكيم ،أو القضاء ،أو مجلس العصبة
 32النحل ،اآلية .125
 33محمد قلعجي ،موسوعة فقه عمر بن الخطاب (الكويت :مكتبة الفالح،)1981 ،
ص .78
 34البقرة ،اآلية .256
35 Daillier & Pellet, p. 936.

دراسات وأوراق تحليليّة
الحرب بين التحريم والتقنين

(املــادة  ،)12أو ض ّد دولة قبلت قرار التحكيم ،أو القضاء ،أو مجلس
العصبة باإلجامع (املادتان  4/12و.)6/15
من الواضح إذن أ ّن عهد عصبة األمم مل يح ِّرم الحرب بنص رصيح تحر ًميا
كل ًّيا ،فقد بقيت مرشوع ًة يف كثري من الحاالت ،لكنه عىل األقل ح َّرم
نص عليه
حرب العدوان .وقد أدركت الدول ،بوجه عا ّم ،عدم كفاية ما َّ
عهد عصبة األمم ،فأبرمت اتفاقية باريس ( )1928/8/26املعروفة مبيثاق
بريان كيلوغ  Kellogg-Briandالذي أكد الحارضون فيه أم ًرا مقتضاه
"التخيل عن الحرب وسيل ًة للسياسة الوطنية يف عالقاتهم املتبادلة"(.((3
ولقد خال هذا امليثاق من نظام عقايب ض ّد الدول املنتهكة ألحكامه ،كام
أنه ينطبق عليه انطباقًا كل ًّيا قول إميانويل ديكو :Emmanuel Décaux
‘تخل’؛ "أي تنازل عن السيادة تُقبل عليه األطراف
"إ ّن األمر يتعلق بـ ٍّ
عىل أساس أ ّن املعاملة باملثل اتفاقية ،وليس عىل أساس مبدأ ينطبق عىل
كل ما سبق ذكره ،فإ ّن طابع العاملية
نح ٍو مطلق"( .((3وعىل الرغم من ّ
الذي اكتساه هذا امليثاق بعد أن ص َّدقته  63دول ًة عام  - 1939وهو
عدد كبري مقارن ًة بعدد البلدان املستقلة آنذاك – وصوغ ألفاظه صوغًا
كل أنواع الحروب ماعدا الدفاع الرشعي عن
عا ًّما يسمح بالقول بتحريم ّ
النفس ،يجعالنه كام يرى بعض الفقهاء "الوثيقة الدولية امل ُنهِية للقاعدة
التقليدية التي رأت أ ّن الحرب مسألة خاضعة للسلطة التقديرية"؛ ولذلك
ليس غريبًا ألَّ تستند محاكامت نورنبريغ عام  1946إىل عهد عصبة األمم،
بل إىل ميثاق برييان  -كيلوج( .((3ولكن مبا أ ّن هذا امليثاق مل يَ ُح ْل دون
اندالع الحرب العاملية الثانية ،فقد كان من الرضوري مواصلة مسرية
التصدي للحرب.
انتقل ميثاق األمم املتحدة ( )1945من ن ْبذ الحرب أو الحد منها إىل
بكل أشكالها ماعدا ما كان منها دفا ًعا رشع ًّيا .وقد نصت الفقرة
تحرميها ّ
الرابعة من املادة الثانية عىل أن "ميتنع أعضاء الهيئة جمي ًعا يف عالقاتهم
الدولية عن التهديد باستعامل القوة ،أو استخدامها ض ّد سالمة األرايض،
أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد
ألي دولة ،أو عىل ّ
أو االستقالل السيايس ِّ
األمم املتحدة".
كل أنواع الحروب ماعدا
وهكذا ،صار واض ًحا أ ّن امليثاق األممي قد ح ّرم ّ
جامعي،
فردي أو
الدفاع الرشعي عن النفس ،سواء كان ذلك عىل نح ٍو ٍّ
ٍّ
نصت عليه املادة  51منه.
وذلك طبقًا ملا َّ
36 Article 1er du Pacte Briand - Kellogg, signé à Paris le 27/8/1928.
37 Emmanuel Décaux, Droit international public, 2nd edn, (Paris: Dalloz,
1999), p. 180.
38 Daillier & Pellet, p. 938.

37
ولكن مبا أ ّن "الدول متلك لتربئة نفسها خيالً ال ينضب"( ،((3عىل ح ّد تعبري
حق الدفاع الرشعي لتغطية حاالت
فيليب مورو دوفارج ،فقد استُعمل ّ
مثل ،يرسل جنوده
عدوان واضحة قبل امليثاق وبعده .فقد كان هتلرً ،
بزي عسكري بولوين الفتعال أحداث عىل الحدود األملانية البولونية ،ث ّم
ٍّ
يدعي أنه يدافع عن نفسه ض ّد اعتداءات بولونيا .بل إ ّن اليابانيني برروا
مهاجمتهم لقاعدة بريل هاربر بالرد عىل "العدوان الدبلومايس" األمرييك
كام ب ّرر االتحاد السوفيايت سابقًا عدوانه عىل املجر ( ،)1956وعىل
تشيكوسلوفاكيا سابقًا ( )1968بأنه دفاع رشعي جامعي(.((4
تطلَّب التصدي للحرب جول ًة أخرى عام 1974؛ إذ تولَّت الجمعية العامة
لألمم املتحدة تعريف املقصود بالعدوان قائلةً" :العدوان هو استعامل
القوة املسلحة من دولة ض ّد سيادة الوحدة اإلقليمية أو االستقالل
السيايس لدولة أخرى ،أو عىل نح ٍو غري مالئم مليثاق األمم املتحدة"،
مضيف ًة أ ّن العدوان "جرمية ض ّد السالم ترتتَّب عليها مسؤولية دولية"(.((4
وقد تُ ِّوجت هذه املسرية بإصدار الجمعية العامة لألمم املتحدة إعالن
حق الشعوب
نص ،رسم ًّيا ،عىل أ ّن "املحافظة عىل ّ
ّ
الحق يف السلم الذي َّ
كل دولة،
الحق يشكالن ،بالنسبة إىل ّ
يف السالم وترقية تحقيق هذا ّ
التزا ًما جوهريًّا"( .((4كام أصدرت الجمعية العامة لألمم املتحدة توصي ًة
أخرى متعلقة بتدعيم فعالية مبدأ عدم اللجوء إىل القوة( .((4ولنئ كانت
األقل ،إرصار
توصيات الجمعية العامة غري ملزمة ،فإنها تعكس ،عىل ّ
أغلبية أعضاء املجتمع الدويل عىل تحريم الحرب.
ونشري يف األخري إىل أ ّن مسرية التصدي للحرب ال تزال مفتوحةً؛ ذلك
أ ّن ميثاق روما ِ
نص عىل
املنشئ للمحكمة الجنائية الدولية ( )1998قد ّ
أ ّن جرمية العدوان تدخل يف اختصاص هذه املحكمة ،كام أ ّن لجنة
القانون الدويل التابعة لألمم املتحدة ال تزال تعمل عىل وضع اتفاقية
كل الجرائم ض ّد السالم وأمن البرشية ،وقد ظهرت جرمية
دولية تشمل ّ
العدوان يف مرشوعها األول الذي نرش عام  .1996لكن هل يُغني جهد
إزالة الحرب عن تقنينها؟
يف الواقع ،طاملا أ ّن الحرب ال تزال موجودةً ،فإ ّن تقنينها يكتيس أهمي َة
إلغائها نفسه ،وهذا ما أدركته البرشية منذ العصور القدمية حتى يومنا
هذا.
39 Philippe Moreaux Defarges, Les grands concepts de la politique
internationale (Paris: Hachette, 1995), p. 77.
40 Décaux, p. 181.
41 Résol. A. G. 3314 (XXIX), 14/12/1974.
42 Résol. A. G. 39/11, 12/11/1984.
43 Résol. A. G. 42/28, 18/11/1987.
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تقنين النزاعات المسلحة
يُقصد بتقنني النزاعات املسلحة ج ْعلها محكوم ًة بالقانون ،سواء يف ما
يتعلق بإدارة العمليات الحربية ،أو أساليبها ،أو حامية ضحاياها من
األشخاص ،أو املحافظة عىل األعيان الرضورية للحياة .وهذه هي وظيفة
القانون الدويل اإلنساين الذي يسعى إلقامة "ق َّوة القانون بدلً من قانون
القوة"( ،((4عىل ح ّد تعبري ليون بورجوا .Léon Bourgeois
مم سبق ذكره ،فإ ّن أنسنة النزاعات املسلحة ليست وليدة
وانطالقًا ّ
العرص الحديث .إنها غاية ن َّبهت إليها الرشائع الساموية ،واهتم بها
فرسان وعقالء يف مختلف العصور عىل نح ٍو يسمح لنا بالقول إ ّن القانون
الدويل اإلنساين ليس وليد القرن التاسع عرش ،وإن كان املرء يعرتف بأ ّن
حسم .ويف ما ييل نعرض
الجهد املبذول يف القرنني املاضيني كان األكرث ً
مساهمة العصور املختلفة يف إثراء أنسنة النزاعات املسلحة.

في العصور القديمة
لقد كان الجرنال الصيني سني تيس بينغ  Sun Tsé Pingأ ّول من
حاول البحث عن أنسنة قواعد الحرب ،وذلك منذ القرن السادس قبل
كل
امليالد( .((4والتزا ًما بتعاليم كونفوشيوس ،ن َهى يس ما  Se-Maعن ّ
فضل عن رضورة االهتامم بالجرحى؛ كام فرض
تدمري ال تقتضيه الرضورةً ،
الفيلسوف سان تزو  Sun Tzuاالمتناع عن مهاجمة السجناء أو املدن
غري املدافع عنها(.((4
ويف الغرض نفسه ،قال ملك بالد ما بني النهرين حمورايب" :إنني أضع هذه
القوي من اضطهاد الضعيف"(.((4
القوانني ألمنع ّ
أ ّما يف مرص الفرعونية ،فيمكننا أن نجد يف معاهدة  1279قبل امليالد
املشار إليها سابقًا ،قواعد تتعلق بتسليم األرسى إىل الجهات املختصة(.((4
كام ُوجدت عند الحثيني اتفاقيات متعلقة بتقسيم الغنائم ،وأخرى
متعلقة بوقف إطالق النار ،وقد كانت هذه االتفاقيات محرتم ًة(.((4
44 Décaux, p. 6.
45 Michel Bélanger, Droit international humanitaire (Paris: Gualino, 2002),
p. 15.
46 Robert Kolb, Ius in Bello. Le droit international des conflits armés (Bâle:
Helbing & Lichtel hahn, 2003), p. 15.
47 ‘‘Quelles sont les origines du droit international humanitaire?’’, CICR,
1/1/2004, at:
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5qkhj8.htm
 48بن عامر ،ص .10
49 Kolb, p. 16.
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وع َرف قانون مانو الهندي منذ نحو  1000سنة قبل امليالد قواعد إنساني ًة
نص عىل رضورة امتناع املقاتلني عن قطْع األشجار ،أو
متقدم ًة ج ًّدا؛ إذ َّ
ح ْرق الحقول أو إفسادها ،أو قتل العدو يف حالة استسالمه أو نومه ،أو يف
حال كونه أعزل أو أسري حرب( .((5كام منع استعامل أسلحة مع ّينة؛ مثل
األسلحة املس ّممة أو املحرقة(.((5
ومل تتخلف الحضارة الرومانية أيضً ا عن إرساء مبادئ مهمة ج ًّدا مثل
مبادئ الحياد ،وعدم الرشوع يف حرب قبل إعالنها ،فقد كان إعالنها يجرى
من خالل حفل رسمي( .((5ويف حالة رضوخ العدو للعبودية ،كانت روما
تقبل بذلك ،ويصبح القتل أو الهجوم عىل العدو غري رشعي(.((5
كام ساهمت الحضارة اإلغريقية يف وضع بعض القوانني التي تحكم
العمليات الحربية وتحمي الضحايا ،ومن قبيل ذلك عدم الدخول
يف الحرب إلَّ بعد إبعاد األعامل الحربية عن املعابد واملالعب ،وعدم
االعتداء عىل الجرحى واألرسى ..إلخ(.((5
وإىل جانب مساهمة الحضارات الكربى يف أنسنة النزاعات عىل نح ٍو
مم ِّي ٍز للعصور القدمية ،يُطرح السؤال نفسه أيضً ا بشأن مساهمة الديانات
الكربى يف هذه األنسنة .والتزا ًما بالتسلسل الزمني املتَّبع يف املحور الثاين
من هذه املقالة ،فإننا سنتطرق يف ذلك إىل مساهمة الديانة اليهودية،
كل من الديانة املسيحية والرشيعة اإلسالمية أثناء العصور
ومساهمة ّ
الوسطى.
سبق أن رأينا أ ّن الديانة اليهودية مل تقيِّد الحرب ومل تجعلها استثنا ًء ،وعىل
الرغم من ذلك فقد كانت حروب اليهود يف ما بينهم تحرتم بعض القواعد
اإلنسانية؛ مثل مساعدة ضحايا الحرب ،أو التمييز بني املقاتلني وغري
املقاتلني .أ ّما حروبهم مع غريهم ،فإنها حروب إبادة؛ عىل نحو ما فعلوه
مع الكنعانيني( ،((5منفِّذين بذلك ما جاء يف العهد القديم ،عىل النحو الذي
أرشنا إليه سابقًا ،وعىل غرار ما ب َّينه منعم باراش  Menahem Barashيف
أحد أعداد يومية يديعوت أحرونوت عام .1974
لقد رشح بـراش الطريقة التي يجب أن تكون عليها الحرب ض ّد
الفلسطينيني بقوله" :هذا الطاعون الذي أخربتنا به التوراة ،والذي يريد
50
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دراسات وأوراق تحليليّة
الحرب بين التحريم والتقنين

االستحواذ عىل األرض التي وعد الله بها إبراهيم ،علينا أن نحذ َو [معه]
حذ َو  Josuéلغزو أرض إرسائيل واالستقرار فيها ،كام تطالبنا التوراة []...
ال مكان يف هذه األرض لشعوب أخرى غري شعب إرسائيل؛ ما يعني
أنه علينا أن نطرد الذين يسكنون فيها كافَّةً .إنها حرب مقدسة تفرضها
التوراة"(.((5
هذا املقتطف الذي تختلط فيه الطموحات الدنيوية بالغطاء الديني،
يتناىف مع أدىن القواعد اإلنسانية ،وهو يتضمن عىل نح ٍو رصيح دعو ًة إىل
الحرب ،ودعو ًة ثاني ًة إىل ترحيل أبناء اإلقليم املحتل ،وأخرى إىل إبادة غري
فضل عن املقاتلني.
املقاتلنيً ،
وإ ّن دعوة اإلرسائيليني إىل الحذو حذو يوشع هي دعوة إىل اإلبادة وعدم
اإلبقاء عىل حياة أحد .فالتاريخ اليهودي املستند إىل العهد القديم يزعم
وجل قد ساعد النبي يوشع مبعجزة؛ إذ جعله قاد ًرا عىل
أ ّن املوىل ع َّز َّ
وقف الشمس للحصول عىل النور الكايف إلبادة األعداء الهاربني من
معركة بيتورون (.Béthoron((5
تلك الحرب املقدسة بزعمهم ،عندما تأخذ صورة الحرب الشاملة – وهي
القاعدة عاد ًة – تكون كام وصفها كولب قائال" :تتضمن الحرب األكرث
شمولي ًة قتْل جميع أفراد العد ّو ،مبا يف ذلك النساء واألطفال .الذهب
املستول عليها
َ
والفضة يشكالن غنيم ًة ُجعلت وقفًا لله .بقيَّة األشياء
تُحرق .املدينة املهزومة تُد َّمر وتُرش رمزيًّا بامللح"(.((5
ومن مث َّة ميكن القول إ ّن حروب اليهود مع غريهم خلَت خل ًّوا كليًّا من
القواعد اإلنسانية؛ لذلك تنطبق عليها مالحظة حامد سلطان القائل إ ّن
الدين اليهودي "مل يضع القيود عىل مامرستها أو عىل طرق هذه املامرسة
أو عىل أساليب القتال أو معاملة األرسى ،فقانون اليهود هو الس ّن بالس ّن
قصصا كثري ًة عن حروب
رب االنتقام ،والعهد القديم إذ يروي ً
وربهم هو ّ
(((5
اليهود ،إمنا يؤيِّد هذا القول الذي نقوله" .
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عىل الروح املساملة للديانة املسيحية ،وأنها أخذت تبحث عن طريقة
للحد من آثار الحرب؛ وذلك عرب السعي للحصول عىل توافق أورويب يف
بعض املبادئ اإلنسانية.
لقد جرى االتفاق يف معاهدة التران ( Latrandعام  )1095عىل ما ُس ِّم َي
"سلم الرب" الذي يفرض إبعاد العمليات الحربية عن النساء واألطفال،
والرهبان واملعابد ،واملدارس ،واملحاصيل الزراعية ..إلخ .كام أق َّر مؤمتر
كلريمون ( Clairmontعــام " )1096هدنة الرب" التي تح ِّرم الحرب
يف أوقات معينة؛ مثل الفرتة التي تسبق عيد الفصح أو عيد امليالد ،أو
الفرتة املمتدة بني مساء الجمعة وصباح االثنني أسبوعيًّا( .((6أ ّما املجمع
توصل إىل م ْنع تحويل أرسى الحرب
الثالث لألتران (عام  ،)1179فقد َّ
إىل عبيد( .((6ومن املفيد اإلشارة إىل أ ّن الكنيسة كانت تعاقب الذين
متت ُّد حروبهم إىل املدنيني ،أو الكنائس ،أو املدارس ،ونحو ذلك ،بعقوبة
الحرمان الكنيس(.((6
هكذا ،إذن ،نالحظ أ ّن الكنيسة قد وضعت قيو ًدا معين ًة عىل ما كان
"الحق يف إعالن الحرب" ،وأنها منعته يف بعض األوقات ،وأكدت
يُعرف بـ ّ
كل ذلك
وجوب اجتنابها لبعض األشخاص ،أو األماكن ،أو األعيان .غري أ ّن ّ
بأي تنظيم،
مل يكن كاف ًيا؛ أل ّن إدارة العمليات الحربية يف ح ّد ذاتها مل تح َظ ِّ
كام أ ّن تلك املحظورات بقيت حك ًرا عىل نزاعات املسيحيني يف ما بينهم.
ألي قيد .وإ ّن ما كتبه
ومن مث َّة فإ ّن الحرب ض ّد غري املسيحيني ال تخضع ّ
الفرنيس بوديكور  Baudicourعن إحدى مذابح االستعامر الفرنيس يف
منطقة القبائل الجزائرية  -وهو مثال واحد فقط من بني آالف األمثلة -
يعكس غيابًا كل ًّيا لتعاليم الكنيسة يف الحرب ض ّد غري املسيحيني .فلقد
أكد أ ّن " 18000شجرة مثمرة قُطعت ،وأ ّن املنازل أُحرقت ،وأ ّن النساء
واألطفال والشيوخ قد قُتلوا"(.((6
مم سبق ذكره ،فإ ّن أه ّم ما مييز القواعد التي وضعها
وعىل النقيض َّ
اإلسالم هو تو ُّجهها إىل الناس كافَّةً؛ لذا يجب عىل املسلمني احرتامها حتى
يف نزاعاتهم املسلحة مع غريهم .ومن أه ّم القواعد التي أُرسيت يف هذا
الصدد ما ييل:

في العصور الوسطى
إ ّن أه ّم ما ميكن التوقف عنده يف العصور الوسطى هو الديانة املسيحية
والرشيعة اإلسالمية .أ ّما العهد اإلقطاعي ،فإ ّن حروبه الطاحنة مل تخضع
ألي قواعد إنسانية .وقد بي َّنا يف ما سبق أ ّن الكنيسة عجزت عن املحافظة
ِّ

•عدم مقاتلة غري املقاتل ،والتزام قواعد الحرب مع املقاتل ،مصداقًا
ُوا ف َسبِيلِ اللَّ ِه ال َِّذي َن يُقَاتِلُونَ ُك ْم َوال تَ ْعتَ ُدوا إِ َّن
لقوله تعاىلَ (( :وقَاتِل ِ
وجل(( :فَ ِإنِ ا ْعتَ َزلُ ْوكُ ْم فَلَ ْم
اللَّ َه ال يُ ِح ُّب الْ ُم ْعتَ ِدي َن))( .((6وكذا قوله ع َّز َّ
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السلَ َم ف ََم َج َع َل الل ُه لَ ُك ْم َعلَ ْي ِه ْم َس ِب ْيالً))(.((6
يُقَاتِلُ ْوكُ ْم َوأَلْ َق ْوا إِلَ ْي ُك ُم َّ
بل إ ّن مقاتلة املقاتل نفسها تخضع لقواعد تضبطها؛ منها عىل
سبيل املثال رضورة املالءمة بني العمل العدواين ور ّد الفعل ،وذلك
مصداقًا لقوله تعاىل(( :فَ َمنِ ا ْعتَ َدى َعلَ ْي ُك ْم فَا ْعتَ ُدوا َعلَ ْي ِه بِ ِثْلِ َما
ا ْعتَ َدى َعلَ ْي ُك ْم َواتَّقُوا اللَّ َه َوا ْعلَ ُموا أَ َّن اللَّ َه َم َع الْ ُمتَّ ِقني))( ،((6وقول
الرسول عليه الصالة والسالم" :ال تغلوا وال تغدروا وال متثِّلوا"( .((6كام
أننا نالحظ التزام املسلمني بقاعدة "عدم املعاملة باملثل" يف حالة
النزاعات املسلحة .وهذه القاعدة من القواعد األساسية يف القانون
الدويل اإلنساين ،عكس القانون الدويل العا ّم.
مم ذُكر ،إذا نقض العد ّو عهده ،ال يجوز للمسلمني معاملته
انطالقًا ّ
مثل ،قد نقضوا عهدهم يف عهد معاوية .لك ّن املسلمني
باملثل؛ فالرومً ،
رفضوا الرد عىل ذلك بقتل الرهائن الروم املوجودين تحت أيديهم ،بل
قالوا" :وفاء بغدر ،خري من غدر بغدر"(.((6
يظل إنسانًا ،فإنه من الرضوري وقْف القتال فرت ًة ما لدفن
ومبا أ ّن العدو ّ
القتىل .بل إنه ال مانع من قيام املسلمني بدفن قتىل العدو إذا مل يفعل
عد ُّوهم ذلك بنفسه؛ عىل نحو ما فعل الرسول عليه الصالة والسالم مع
املرشكني يف غزوة بدر .أ ّما املقاتلون الذين كفُّوا عن القتال؛ مثل الجرحى
واألرسى ،فإ ّن الرسول عليه الصالة والسالم يؤكِّد ضامن السالمة لهم ،فلقد
روى عنه البيهقي وعبد الرزاق وابن أيب سيبة رضوان الله عنهم جمي ًعا
قوله" :أال ال يُجهز َّن عىل جريح وال يُتبع َّن مدبر وال يُقتل ّن أسري ،ومن
أغلق عليه بابه فهو آمن"( .((6بل إ ّن األسري ال تُضمن حياته فحسب؛ إذ
يجب أن يُعامل معامل ًة إنساني ًة أيضً ا ،فلقد روى الطرباين عن الرسول
صىل الله عليه وسلم قوله" :استوصوا باألسارى خ ًريا"( .((7وكيف ال يكون
األمر كذلك إذا كان القرآن الكريم قد َع َّد املعاملة الطيبة لألسري من
وجلَ (( :ويُطْ ِع ُمو َن الطَّ َعا َم
الصفات الحسنة للمؤمنني؛ وذلك يف قوله ع َّز َّ
يم َوأَ ِس ًريا))(.((7
َع َل ُحبِّ ِه ِم ْس ِكي ًنا َويَ ِت ً
تلخيصا ج ِّي ًدا حديث
حامية املدن واملدنيني :هذا االلتزام يلخصه
ً
طفل صغ ًريا ،وال
الرسول عليه الصالة والسالم" :ال تقتلوا شيخًا فانيًا ،وال ً
يحب
امرأةً ،وال تغلوا ،وض ُّموا غنامئكم ،وأصلحوا وأحسنوا ،إ ّن الله ُّ
 65النساء ،اآلية .90
 66البقرة ،اآلية .194
 67صحيح مسلم (بريوت :دار صادر ،د .ت) ،ص .666
 68املاوردي ،األحكام السلطانية والواليات الدينية (القاهرة :دار الفكر للطباعة والنرش
والتوزيع ،)1983 ،ص .47
نقل عن بن عامر ،ص .24
ً
69
نقل عن عامر الزمايل وآخرين ،مقاالت يف القانون الدويل اإلنساين واإلسالم (القاهرة:
ً
70
منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر ،)2007 ،ص .135
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املحسنني"( .((7ولقد سار خلفاؤه عىل هديه؛ إذ أوىص أبو بكر الصديق
ريض الله عنه املقاتلني املسلمني برضورة احرتام عرش قواعد أساسية يف
قائل" :ال تخونوا ،وال تغلوا ،وال تغدروا ،وال متثِّلوا ،وال تقتلوا
حروبهم ً
نخل وال تحرقوه،
طفل صغ ًريا وال شيخًا كب ًريا وال امرأةً ،وال تعقروا ً
ً
وال تقطعوا شجر ًة مثمرةً ،وال تذبحوا شا ًة وال بقر ًة وال بع ًريا إال ملأكلة.
وسوف مت ُّرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم يف الصوامع ،فدعوهم وما
فرغوا أنفسهم له"( ،((7كام روي عن الرسول صىل الله عليه وسلم قوله
فقل له" :ال تقتلوا ذري ًة وال عسيفًا"(،((7
لحق خال ًدا ْ
ألحد أصحابه" :اِ ْ
(((7
وكذا قوله أيضً ا" :ال تقتلوا الولدان وال أصحاب الصوامع" .
ويف الواقع ،يبدو أ ّن هذه الوصايا القيِّمة ،وإن كانت تركِّز عىل حامية
األعيان املدنية ،وعىل املدنيني أنفسهم ،وال سيام من كان منهم ضعيفًا؛
كالنساء واألطفال والشيوخ ،فإنها تتضمن يف الوقت نفسه تأكي ًدا متعلّقًا
خاصا بحامية البيئة (م ْنع
بحامية األموال الثقافية (الصوامع) ،وتأكي ًدا ًّ
حق املقاتلني
الحرق أو الذبح لغري حاجة) ،وهي تؤكِّد بوج ٍه عا ّم أ ّن ّ
يف استعامل أساليب القتال ووسائله ليس حقًّا مطلقًا ،بل هو مقيَّد
مثل) .يضاف إىل ذلك أ ّن تلك
مبقتضيات عديدة (م ْنع الخيانة والغدر ً
الوصايا رفضت الغلو ،فالهدف ليس تعريض الخصم ملعاناة مفرطة
ال حاجة إليها ،وإمنا هو ضامن النرص .بل إ ّن كرامة اإلنسان ،يجب أن
تُحفظ حتى بعد موته ،فال مجال للتمثيل بجثث قتىل العدو ،عىل الرغم
من أ ّن هذا الترصف كان شائ ًعا آنذاك.
ولقد اعرتفت وثائق الفاتيكان بقيمة املبادئ اإلنسانية اإلسالمية يف مجال
النزاعات املسلحة؛ إذ ورد فيها" :إ ّن الجهاد ليس البتة الخريم Kherem
اليهودي ،إنه ال يتجه إىل اإلبادة ،بل إىل إيصال حقوق الرب واإلنسان
إىل مناطق جديدة .وإ ّن العنف الذي سبق الجهاد كان يتَّبع ،بوج ٍه عا ٍّم،
قوانني الحرب زمن الحروب الصليبية"(.((7
ويف األخري ،يبدو أ ّن أه ّم ما يالحظ يف ما يتعلّق بالعصور الوسطى هو
غياب املبادئ اإلنسانية يف حروب أمراء اإلقطاع غيايًا كليًّا ،واقتصار
املبادئ التي وضعتها الكنيسة عىل املسيحيني فقط .أ ّما القواعد التي
بغض النظر عن لونه،
أرستها الرشيعة اإلسالمية ،فقد ُو ِّجهت إىل اإلنسان ّ
نقل عن قلعجي ،ص .23
ً
72
نقل عن فرانسواز بوشيه سولنييه ،القاموس العميل للقانون اإلنساين ،ترجمة أحمد
ً
73
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نقل عن محمد الحسيني ،العالقات الدولية :محارضات يف الفقه اإلسالمي (القاهرة :
ً
74
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دراسات وأوراق تحليليّة
الحرب بين التحريم والتقنين

أو عرقه ،أو دينه .فام هي سامت العرص الحديث ،إذن ،بشأن تقنني
النزاعات؟

في العصر الحديث
لقد أ َّدت النزاعات املسلحة الطاحنة التي عرفتها أوروبا؛ كحرب املئة
عام وحرب الثالثني سنةً ،إىل ظهور أفكار أرست عد ًدا من قواعد القانون
الدويل اإلنساين .كام أعقبتها توجيهات من بعض القادة واألمراء إىل
عص
جيوشهم اللتزام املبادئ اإلنسانية ،لنصل يف نهاية املطاف إىل ْ
التقنني؛ وذلك بظهور االتفاقيات الدولية التي أعطت دفع ًة حقيقي ًة
للقانون الدويل اإلنساين.
ففي كتاب قانون السلم والحربَّ ،بي غروتيوس  Grotiusأنه يجب
دامئًا استبعاد األطفال ،والنساء ،والفالحني ،والتجار ،واملعتقلني من
العمليات الحربية ،إلَّ يف حال ارتكاب يشء شديد الخطورة .وأضاف
إمريك دي فاتيل  Emeric de Vattelإىل الفئات السابق ذكرها املرىض،
واملعوقني ،والشيوخ(.((7
أ ّما الفيلسوف إميانويل كانط  ،Immanuel Kantفقد أكّد رضورة التزام
أطراف النزاعات املسلحة بعض القواعد اإلنسانية واألخالقية أثناء املعارك
ودس
ً
قائل" :إ ّن استعامل السفاحني ،واملس ّممني ،وانتهاك االمتيازاتّ ،
(((7
كل ذلك يع ُّد غد ًرا دنيئًا" .
الخونة يف الدولة التي نحاربها [ّ ]...
ويرجع الفضل إىل الفرنيس جون جاك روسو Jean-Jacques Rousseau
يف زيادة توضيح الفرق بني املقاتلني وغري املقاتلني ،وذلك حني قال:
"إ ّن الحرب ليست البت َة عالقة رجل برجل ،بل هي عالقة دولة بدولة
رشا
عريض ،وليس ذلك بوصفهم ب ً
ال يُ َع ُّد األفراد فيها أعدا ًء إلَّ عىل نح ٍو ٍّ
أو مواطنني فحسب ،بل بوصفهم مقاتلني أيضً ا [ ]...ومبا أ ّن هدف الحرب
الحق يف قتل املدافعني عنها ما بقيت
هو تدمري الدولة العد َّوة ،فإنه لنا ّ
األسلحة بني أيديهم .ولكنهم لن يبقوا أعدا ًء وال وسائل للعدو ما إن
رشا فقط،
يضعوا أسلحتهم ويسلّموا أنفسهم .إنهم يعودون مر ًة أخرى ب ً
حق عىل أرواحهم"(.((7
أي ّ
ولن يبقى لنا ّ
وإىل جانب نداءات كبار املفكرين ،بدأ بعض الحكام والقادة ينتبهون
إىل رضورة إخضاع النزاعات املسلحة إىل بعض قواعد السلوك التي
تلتزم املبادئ اإلنسانية .فلقد أصدر ملك السويد غوستاف الثاين أدولف
 Gustave II Adolpheيف القرن السابع عرش ،قانونًا ينص عىل حامية
77 Bélanger, pp. 15 - 16.
78 Le Cour Grandamaison, p. 176.
79 Charles Rousseau, Droit international public, 8th edn (Paris Dalloz,
1976), p. 338.
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بعض الفئات وبعض األعيان املدنية ،وم ْنع إحراق املدن ،أو القرى،
أو الكنائس ،واملستشفيات ،واملطاحن ،واملدارس ،يف بلد العدو ،من دون
نفسه من
تلقِّي أم ٍر بذلك من القائد الذي يجب أن يكون قد تلقَّى هو ُ
نص ذلك
القائد العا ّم للقوات املسلحة أو من امللك شخص ًّيا أم ًرا بذلك .وقد ّ
القانون عىل أنه ال يجوز ،أيضً ا ،إساءة معاملة الرجال والنساء ،وامل ُسنني،
ورجال الكنيسة ،والفتيات ،واألطفال ،طاملا أنهم مل يحملوا السالح ض ّد
الجيش السويدي(.((8
وها هو األمري عبد القادر الجزائري الذي حارب فرنسا طَوال سنوات
عديدة إىل أن نفته إىل سوريا ،ينطلق بنفسه لحامية آالف املسيحيني من
مذابح الدروز عام  ،1860وذلك بسبب إميانه بأ ّن املدنيني ليسوا طرفًا يف
أي نزاع مسلح ،وأنه يجب ألَّ متت ّد إليهم آثاره؛ وبذلك فقد "أجرب" األمري
ّ
نابليون الثالث عىل أن يهديَه ميدالي ًة كُتب عليها "أمري أفريقيا الشاملية،
املدافع عن الجنسية العربية وحامي املسيحيني املضطهدين"(.((8
وبعد هذا الحدث العظيم بثالث سنوات ،أصدر الرئيس األمرييك أبراهام
لينكولن  Abraham Lincolnاألمر العا ّم رقم  100املوجه إىل جيش
الشامل ،خالل حرب انفصال ،وهو األمر الذي نُسب إعداده إىل أستاذ
جامعة كولومبيا فرنسيس ليبري  .Francis Lieberوقد لخصت ديباجة
هذا القانون الهدف منه بنصها عىل أ ّن تطورات الحضارة "يجب أن
تُتمثّل آثارها يف التخفيف بقدر اإلمكان من كوارث الحرب"(.((8
كل الخطوات السابقة ،فإ ّن القفزة العمالقة
وعىل الرغم من أهمية ّ
جاءت عىل يد السويرسي هرني دونان  ،Henry Dunantألنه دشَّ ن
عهد االتفاقيات الدولية التي متتاز بكونها ال تو َّجه إىل شعب مح َّدد بذاته
أو عرق من األعراق ،عىل خالف تعليامت ليبري التي كانت عىل الرغم من
أهميتها موجه ًة إىل الشعب األمرييك فقط ،بل إىل األمريكيني ذوي األصل
خاص؛ أل ّن الحرب ض ّد الهنود الحمر ،مل تُلتزم فيها تلك
األورويب عىل نحو ّ
التعليامت.
من أجل ذلك نقول إ ّن التوقف عند مختلف الحضارات والديانات
والعصور ملعرفة مساهامتها يف إرساء قواعد القانون الدويل اإلنساين
ال يستهدف إرجــاع الــدول والناس إىل التقوقع داخل عقائدهم أو
حضاراتهم ،بدلً من قواعد القانون الدويل اإلنساين ،وإمنا تذكريهم بأ ّن هذا
القانون متجذِّر فيهم ،وليس مثرة حضارة واحدة أو مساهامت ملجموعة
من الدول الكربى ،وهو ما يع ِّزز التزام السالم والقانون الدويل اإلنساين،
بقي عرف ًّيا .ولعله من املفيد التذكري بوجود أكرث
سواء ما قُ ِّنن منه أو ما َ
 80وائل بندق ،موسوعة القانون الدويل للحرب (اإلسكندرية :دار الفكر الجامعي،
 ،)2004ص .58 - 57
81 Le Cour Grandamaison, p. 153.
82 Bélanger, 31.
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من  500مق ّننة سلوك ،ونصوص ،وعهود ،اهتمت منذ العصور القدمية إىل
غاية بدايات القانون الدويل اإلنساين ،بتنظيم العمليات العدائية( .((8بل
إ ّن عدد األعراف املق ّننة يف مجال حامية ضحايا النزاعات املسلحة يُق َّدر
بـ  161عرفًا(.((8

أحوال الجرحى ،واملرىض ،واملنكوبني يف البحار .أ ّما الثالثة ،فقد خُصصت
لحامية أرسى الحرب .وأ َّما الرابعة ،فقد اهت ّمت باملدنيني .وتُ ثِّل هذه
االتفاقيات ،إىل ح ّد اآلن ،حجر الزاوية يف القانون الدويل اإلنساين إال أ ّن
إضافيي عام .1977
بروتكولي
انعدم كفايتها أ َّدى إىل إضافة
ْ
ْ

أثارت مخلفات الحرب الفرنسية  -النمساوية أث ًرا بالغًا يف نفس دونان؛
فنتيج ًة لذلك ألَّف بعد عودته من سولفرينو كتابه الشهري تذكار من
سولفرينو (عــام  ،)1862وقد سمح التعاطف الكبري الذي أثاره هذا
الكتاب بإبرام مؤمتر جنيف عام  ،1864وهو املؤمتر الذي متخَّضت عنه
أ ّول اتفاقية إنسانية متعلقة بحامية املرىض وعامل الصحة.

واهتم الربوتكول األول بزيادة حامية ضحايا املنازعات املسلحة
التي مل ت ُعد تشمل الحروب الدولية باملعنى التقليدي فحسب ،بل
حروب التحرير أيضً ا .فطبقًا للامدة األوىل من الربوتكول اإلضايف األول
عام  ،1977وهي املادة التي أحالت عىل املادة الثانية املشرتكة بني
اتفاقيات جنيف األربع ،أُضيف إىل الحرب باملعنى التقليدي "املنازعات
املسلحة التي تناضل فيها الشعوب ض ّد التسلط االستعامري واالحتالل
األجنبي ،وض ّد األنظمة العنرصية؛ وذلك يف إطار مامرسة الشعوب
لحقِّها يف تقرير مصريها.

كل االتفاقيات الدولية املتصلة بتقنني
ولنئ كان املجال ال يتسع لعرض ّ
النزاعات املسلحة( ،((8فإننا نكتفي باإلشارة إىل بعضها ،وذلك من أجل
معرفة كيفية ارتقاء جانبي القانون الدويل اإلنساين؛ أي القوانني التي تنظم
العمليات العدائية يف ح ّد ذاتها ،أو ما يُطلق عليه قانون الهاي ،وما يُعرف
بقانون جنيف الذي يتضمن الحامية اإلنسانية لضحايا النزاعات املسلحة.
لقد كان إعالن سان بيرتسبورغ عام  1868أ ّول وثيقة تُح ِّرم بوضوح تجاوز
نص هذا اإلعالن عىل أ ّن "الهدف الوحيد
الهدف األسايس للنزاع املسلح؛ إذ َّ
الرشعي الذي يجب عىل الدول أن تعتزمه ،خالل الحرب ،هو إضعاف
القوات املسلحة للعدو" ،لك ّن "هذا الهدف سيجري تجاوزه عن طريق
استعامل األسلحة التي تزيد ،من دون داعٍ ،معاناة األشخاص البعيدين
عن القتال وتجعل موتهم حتميًّا"(.((8
أ ّما الخطوة الثانية ذات األثر الكبري يف تطور القانون الدويل اإلنساين،
فإنها تتمثّل مبؤمتري الهاي عامي  1899و 1907اللذين ق َّننا أعراف
الحرب وقوانينها؛ فدشَّ نا بذلك عهد التقنني الذي ال يزال مستم ًّرا إىل يومنا
وربا تكون أه ّم قاعدة يف نظام الهاي ،تلك التي تقيض بأنه "ليس
هذاَّ .
(((8
حق غري محدود يف اختيار وسائل اإلرضار بالخصم" .
للمتحاربني ٌّ
ولنئ أثبتت تجربة الحرب العاملية الثانية عدم كفاية االتفاقيات التي
سبقتها ،وال سيام نظام الهاي ،فقد كانت السبب الرئيس للمرور إىل
محطة حاسمة يف مسرية تط ّور القانون الدويل اإلنساين املتمثِّلة باتفاقيات
كل فئة من ضحايا املنازعات
جنيف األربع (عام  ،)1949وهي التي أ ْولَت ّ
املسلحة حامي ًة خاصةً .فقد اهتمت االتفاقية األوىل بتحسني أحوال
جرحى القوات املسلحة ومرضاها يف امليدان .وتناولت الثانية تحسني
83 ‘‘Quelles sont les origines,’’ Ibid.
84 Biad, p. 35.
85 Ibid., p. 131 – 133.
86 Déclaration de Saint, Pétersbourg, singné à Saint Pétersbourg,
29/11/1868.
87 Biad, p. 11.

يف حني خ ُِّصص الربوتوكول اإلضايف الثاين للنزاعات املسلحة غري الدولية.
وقد حاول تدارك النقص يف اتفاقيات جنيف األربع التي تهتم بحامية
ضحايا النزاعات املسلحة الدولية فقط ،إلَّ إذا استثنينا املادة الثالثة
املشرتكة بني هذه االتفاقيات؛ وهي التي تنص عىل الحد األدىن
من املعاملة اإلنسانية ،أو القواعد الدنيا املنطبقة عىل جميع أنواع
النزاعات املسلحة.
دليل
نالحظ إذن أ ّن املجتمع الدويل قد أدرك أ ّن تقنني الحرب ليس ً
عىل االستسالم لها ،بل هو تأكيد آخر لرفضها ،وأ ّن املنطق ال ميكنه أن
يتقبل الفشل يف الحؤول دون اندالع النزاعات املسلحة ،ث ّم الفشل يف
إلزام أطراف النزاع بالخضوع لقوانني من شأنها أن تَ ُح َّد من آثار الفشل
األول.

خاتمة
التوصل إىل بعض
بعد استعراض املحطات األساسية لهذه املقالة ،ميكننا َّ
االستنتاجات ،ويف ضوئها ،ميكن أن نق ِّدم اقرت ٍ
احات متصل ًة مبوضوع بحثنا.
عرض لهذه وتلك.
ويف ما ييل ٌ

االستنتاجات
إ ّن االنتباه إىل أ ّن تناقص عدد النزاعات املسلحة ال يعني توجهها نحو
االنقراض .فلقد أعقبت فرتات السلم الطويلة حروب طاحنة قد يكون

دراسات وأوراق تحليليّة
الحرب بين التحريم والتقنين

وكل
أحدث مناذجها نزاعات البلقان بعد  45سن ًة من السالم األورويبّ .
ذلك يقتيض التسليم بأ ّن الحرب ظاهرة ال ب َّد من التعامل معها.
إ ّن امليل إىل السلم متجذر لدى األغلبية الساحقة من الشعوب،
والحضارات ،والديانات األكرث انتشا ًرا؛ ما يسمح لنا بالتسليم بأ ّن هذا
امليل ظاهرة ثابتة يجب استثامرها بقدر املستطاع.
ال يوجد تعارض بني تحريم الحرب وتقنينها ،بل إنهام متكامالن؛ أل ّن
هدف ج ْعل الحرب مستحيل ًة ال يتعارض مع التسليم بأنه يف حالة
اإلخفاق ،يبقى أضعف اإلميان هو إخضاع النزاع املسلح لقوانني تقلِّل
من كوارثه.
ينبغي عدم االستسالم للمقولة الشائعة التي تنفي جدوى التقنني
خاص ،متلك دامئًا القدرة عىل الخروج
طاملا أ ّن الدول الكربى ،عىل نحو ّ
فضل عن أ ّن محاربيها يستطيعون
عىل مبدأ عدم مرشوعية الحربً ،
دامئًا تجاوز القوانني الحربية؛ أل ّن إفشال حرب واحدة أو إنقاذ شخص
كل منهام اإلبقاء عىل أمل التوجه نحو أفق أفضل.
يستحق ٌّ
واحد
ّ

االقتراحات
رضورة تطوير القانون الدويل العا ّم إلخضاع الدول الكربى للرشعية
الدولية ،وهي مسألة يتحمل فيها أعضاء األمم املتحدة املسؤولية
العظمى ،بخاصة الكبار منهم؛ وذلك حتى ال تتسبب الطموحات
الشخصية واملصالح الوطنية يف إشعال النزاعات املسلحة (العراق،
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مستحيل (النزاع
ً
وأفغانستان ،وغريهام) ،أو يف جعل إنهاء القائم منها
العريب اإلرسائييل) ،أو يف السامح بإفالت الذين ال يلتزمون قوانينها
من العقاب.
رضورة تدريس القانون الدويل للسالم والقانون الدويل اإلنساين يف
كل املستويات .ولنئ كانت معرفة قوانني الحرب وأعرافها غ َري ُمقيِّدة
ّ
للمتحاربني كافَّةً ،فإنها ستُحدث أث ًرا ،ولو نسب ًّيا ،يف عدد كثري منهم.
عند تدريس املادتني املشار إليهام ،من امله ّم تأكيد مساهمة الحضارات،
والديانات ،وعقالء األزمنة املختلفة ،يف الحث عىل السلم وعىل أنسنة
الحرب .وحينئذ لن يجد املرء أنه مخاطب من جهة اتفاقية قد يعتقد
أنها ال تعنيه ،بل من جهة دينه ،أو تقاليد شعبه ،أو شهامة الفرسان؛
ما يع ّزز ،أكرث فأكرث ،التزامه االتفاقيات واألعراف .فاألمري عبد القادر
عندما حمى املسيحيني من مذابح الدروز عام  ،1860مل يكن يط ِّبق
اتفاقيات جنيف أو بروتوكوليها اإلضافيني؛ ذلك أنها مل ت ُربم يف ذلك
الوقت ،بل كان يط ِّبق تعاليم دينه الحنيف وشهامة الفارس األصيل.
أهمية إمياننا جمي ًعا بأنه عندما يتعلق األمــر بالحرب ،سواء
كل واحد م َّنا معن ًّيا عىل نح ٍو
يف ما يخص تحاشيها أو تقنينها ،يصري ّ
شخيص ،مبا لخصه الشاعر اإلنكليزي جون دون  John Donneعندما
كل إنسان جزء من املعمورة،
قال" :كل إنسان ال ميثّل جزيرة [ّ ]...
أي إنسان تنقص مني ألنني جزء من
جزء من ّ
كل [ ]...إ ّن وفاة ّ
البرشية؛ لذلك ال تسأل أب ًدا عن الذي يُقرع نع ُيه .إ ّن النعي يُقرع
من أجلك"(.((8

88 Chérif Bassiouni, ‘‘Reprimer les crimes internationaux: Jus cogens
et obligatio erga omnes,’’ Rapport de la réunion d’experts (Genève:
23 - 25/9/1997), p. 45.
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محورية الجغرافيا والتحكم في البوابة
ً
بؤرة للصراع
الشرقية للغرب :أوكرانيا

حساسا بين روسيا وأعضاء حلف شمال األطلسي؛ إذ تعد حال ًيا الدولة
موقعا
تحتل أوكرانيا
ً
ً
الفاصلــة األكبــر بينهمــا ،كمــا تحتل أكثــر من نصف مســاحة "البوابــة الشــرقية" المؤدية إلى
ً
بوابــة لعبــور التهديــدات تاريخ ًيــا .ويســتهدف اســتمرار عمليــات اإلدمــاج
أوروبــا ،وهــي تعدهــا
تقليــص نفوذ روســيا في تلــك المنطقة وإحكام الســيطرة
والشــراكة األوروبيــة واألطلســية
َ
عليهــا .أمــا روســيا التــي بــات يؤرقهــا وصول نفــوذ الغرب إلــى جوارها المباشــر والواســع ،فال
جــزءا مــن منظومتــه األمنيــة واالقتصاديــة؛ إذ فضــ ًلا عــن
تســتطيع أن تتــرك أوكرانيــا لتصبــح
ً
المشاعر القومية الروسية تجاهها ،فإنها تعتبر ضمن "منطقة المصالح المتميزة" والحصن
اإلستراتيجي األخير الذي يعزلها عن الغرب وحلفائه.
إن التوتــر العالمــي الــذي أحدثتــه أزمــة أوكرانيــا وتهديدهــا عالقــات فاعليــن دولييــن كبــار،
ّ
يســتدعي مناقشــة اإلطــار األوســع لمكانتها في الــرؤى اإلســتراتيجية الغربية والروســية .كما
تناقش الدراســة ً
أيضا الدالالت اإلســتراتيجية لتحرّكات الطرفين عبر قراءة الخريطة السياسية
الحاليــة للمنطقــة المحيطــة بأوكرانيا ،وتركز بشــكل أكبر على إســتراتيجية الغرب؛ فتناقش
احتماالت الســلوك المســتقبلي الغربي تجاه روسيا ضمن "إطار إســتراتيجي كلي" يتناسب
وحجم المشكلة وعمقها ،وتجيب أخي ًرا عن سؤال :لماذا قد تستمر األزمة؟
* باحث ومحرر أول يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

دراسات وأوراق تحليليّة
ً
بؤرة للصراع
محورية الجغرافيا والتحكم في البوابة الشرقية للغرب :أوكرانيا

مقدمة
عندما توضع أزمة أوكرانيا يف السياق اإلسرتاتيجي الواسع والدائم،
ٍ
وصف لألحداث املتغرية ،فإ ّن إدراك عمق األزمة يف
وليس ضمن
املنطقة الواقعة فيها يتطلب االنطالق من مالحظات واقعية متعلقة
بالتفكري السائد لدى الغرب وروسيا.
فعىل الرغم من أننا نعيش عرص العوملة واالنفتاح وتجاوز الحدود
وتاليش مفاهيم "الغزو" و"الض ّم" و"املناطق العازلة والفاصلة" ،فإ ّن
أوىل تلك املالحظات تتمثل بهاجس الغرب القائم عىل رضورة "تأمني"
البوابة الرشقية التي ولج منها "الغزاة" يف التاريخني القديم واملعارص
بصور متعددة إىل داخل أوروبا؛ وذلك عرب م ّد النفوذ إليها والتحكّم
فيها أو احتواء من يسيطر عليها .والثانية ،أ ّن روسيا مسكونة بهاجس
"الغزو" الغريب بأشكاله املختلفة أيضً ا ،وأ ّن مركزها الرشقي وعظمتها
اإلقليمية والدولية تتطلب قبل كل يشء بسط نفوذها الكامل عىل
تغي
مناطق مصالحها الحيوية التي تجاور أراضيها .والثالثة ،أ ّن ّ
النظام الدويل إىل أشكال مختلفة منذ القرن التاسع عرش وحتى هذه
يغي طبيعة التفكري االستقطايب الرويس  -الغريب ومحاوالت
اللحظة ،مل ّ
بسط النفوذ عىل مناطق أوروبــا الرشقية (ومنها أوكرانيا وشبه
جزيرة القرم التي ظلت محل نزاع وحروب) .والرابعة ،أ ّن مركزية
هذه املناطق وأهميتها ولّدت تح ّركات برشية تاريخية تعاقبت عىل
دول أو
احتاللها أو املرور عربها ،فأث ّرت يف مصائر شعوبها وك ّونت ً
ع ّدلت حدود أخرى.
وقد حفّزت هذه التح ّركات الديناميكية املؤرخني واملفكرين عىل
تفسريها اجتامع ًيا وسياس ًيا وجغراف ًيا .وكانت من بني أبرز تلك
املحاوالت األفكار الجيوبولتيكية املرتكزة عىل محورية الجغرافيا
وثباتها وتأثريها يف إسرتاتيجيات الغرب وروسيا يف القرن العرشين
حتى هذه اللحظة الراهنة التي نرقب فيها توت ًرا دول ًيا حا ًدا وعقوبات
صارمة ومتصاعدة بسبب "أحداث" أوكرانيا.
حساسا بني
فأوكرانيا  -مركز األزمة العاملية الجديدة – تحتل موق ًعا
ً
روسيا وأعضاء حلف شامل األطليس "الناتو" .وتتمثل وجهة النظر
مهم
األمريكية واألوروبية بأ ّن وجود أوكرانيا قوية ومستقلة يعد جز ًءا ً
ُ
استكامل عمليات
من بناء "أوروبا كاملة وحرة وآمنة"((( .ويتطلب
1 Steven Woehrel, “Ukraine: Current Issues and U.S. Policy,” Congressional
Research Service, May 8, 2014, p. 1, at: http://www.fas.org/sgp/crs/row/
RL33460.pdf
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تأمني أوروبا – التي أخذت تتسارع منذ تسعينيات القرن العرشين
تقليص نفوذ روسيا
عرب توسيع نطاقي الناتو واالتحاد األورويب -
َ
يف األرايض "األوروبية" ومحيطها ،والوصول إىل آخر نقطة ممكنة
تالمس األرايض الروسية عرب إدماج أوكرانيا مبظلة الرشاكة االقتصادية
واألمنية؛ ما ميكّن الغرب من إحكام سيطرته عىل "البوابة" الرشقية
بدرجة كبرية .أما روسيا العاجزة يف التسعينيات ،فيبدو أنها – بعد
تعافيها – تعمل عىل استعادة املبادرة يف مناطق نفوذها الخاصة ،ولن
تسمح للغرب بأن يقوم مبزيد من التوسع رشقًا لتحقيق أهدافه .ومل
يكن لجوؤها إىل "الغزو" والضم أو دعم انفصال أجزاء من أوكرانيا،
وقبلها يف جورجيا ،إال جز ًءا من إدر ٍ
اك جيوبولتييك ٍ
ثابت أيضً ا.

ّ
والتحكم في
محوريــة الجغرافيا
البوابة الشرقية للغرب
متثل الجغرافيا املرسح الذي تصادمت عليه األمم طوال التاريخ ،وهي
عامل مه ٌم يف السياسة الدولية بوصفها العنرص الدائم والثابت .ولهذا
ٌ
تح ِّدد الجغرافيا رؤى قادة الدول ،وتؤثر يف صناعة قراراتهم يف شؤون
السياسة الخارجية((( .وقد انربى الجغرافيون املهتمون بالسياسة
العاملية ومسار صعود األمم وأفولها لتقديم رؤي ٍة للمشهد العاملي
باستخدام أوصاف واستعارات جغرافية((( ،وبخاصة ضمن ما ُعرف
بعلم الجيوبولتكس الذي يرتبط "بشكل وثيق بالجغرافيا اإلسرتاتيجية
التي تهتم بالسيطرة عىل املناطق املؤث ِّرة يف أمن الدول ورفاهيتها
وتأمني الوصول إليها"(((.
ويف سياق الرصاع "املتج ِّدد" بني الغرب وروسيا عىل النفوذ يف املناطق
نصيب
والدول العازلة أو الفاصلة بينهام ،كان لـ "ثبات" الجغرافيا
ٌ
يف ثبات إسرتاتيجيات الطرفني تجاه بعضهام ،عىل الرغم من اختالف
السلوك والسياسات بني فرتة وأخرى .ونقصد باملناطق العازلة أو
الفاصلة يف هذه الدراسة دول أوروبا الرشقية والوسطى .ولكن بعد
2 Francis P. Sempa, Geopolitics: From the Cold War to the 21st Century
(New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2002), p. 5.
3 Klaus Dodds, Geopolitics: A Very Short Introduction (Oxford; New York:
Oxford University Press, 2007), p. 4.
4 Mackubin Thomas Owens, “In Defense of Classical Geopolitics,” Naval
War College Review vol. LII, no. 4 (Autumn 1999), p. 60, at: http://goo.gl/
H00A3m
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انضامم أغلبها إىل االتحاد األورويب و /أو حلف شامل األطليس،
تقلصت هذه املناطق ودولها إىل دولتني هام :أوكرانيا وبيالروسيا؛
وهام الدولتان املتصلتان اللتان تشكالن الحاجز األخري الفاصل بني
الغرب وحلفائه من جهة ،وبني األرض الروسية من الجهة املقابلة،
طول لتشكال م ًعا الجزء األكرب من "البوابة" أو املساحة الربية
ومتتدان ً
املفتوحة املمتدة بني البحر األسود وبحر البلطيق (انظر الخريطة
الحقًا) .ونتناول يف ما ييل ،وباختصار ،الرؤيتني الغربية والروسية
وإدراكهام لحيوية هذه املناطق ومحوريتها يف إسرتاتيجيتهام ،مركزين
بالدرجة األوىل عىل ما يتصل بالواقع الراهن ألزمة أوكرانيا وما يؤثر
فيها ويف اإلسرتاتيجيتني املذكورتني.

أو ًلا :الغرب
تأيت رؤية الغرب للبوابة الرشقية ألوروبــا انطالقًا من التجارب
التاريخية املتعلقة بتع ّرض مالمح كياناتها السياسية والسكانية
عبت هذه املنطقة تجاه
للتغي بفعل حركة األقوام والدول التي َ
ّ
دول .ويف التاريخ
أوروبا؛ فغزتها وعادت ،أو استوطنت فيها وأقامت ً
الحديث ،حاولت أوروبا عدم السامح لدولة قاريَّة مركزية مثل روسيا
فضل عن أن تتجاوزها ،كام حصل يف
أن تسيطر عىل هذه املنطقةً ،
حرب القرم يف القرن التاسع عرش والحرب الباردة يف القرن العرشين
عىل سبيل املثال .وقد أكدت إسرتاتيجيات الغرب يف القرن املايض
مثل  -وامل ُحتمل تج ّددها  -عىل األهمية "الدامئة"
كسياسة االحتواء ً
لهذه املنطقة بالنسبة إىل أوروبا والواليات املتحدة األمريكية.
فصل العامل الجغرايف هالفورد ماكيندر يف جغراف ّية "أوراسيا"
لقد َّ
واملنطقة املركزية فيها ،حتى جعلها أحد محاور حركة التاريخ .وركز
عىل املظاهر الجغرافية الطبيعية من سهوب وغابات وتأثري العوامل
املناخية التي ساهمت يف سهولة العبور إىل أوروبا من تلك املنطقة
املفتوحة عليها .وع َّدد غزو القوى اآلسيوية ألوروبا ،وذكر منها أقوا ًما
عديدين مثل :قبائل الهون وأشهر حمالتهم بزعامة أتيال الهوين الذي
وصل باريس وروما واتخذ عاصمة إلمرباطوريته يف هنغاريا ،واألفار،
واملجريني ،والبلغار ،والخزر الذين سيطروا عىل غرب روسيا وأوروبا
الرشقية ،واملغول الذين سيطروا أكرث من قرنني عىل أجزاء واسعة
من روسيا .إ ّن سهولة حركة القوى الغازية من آسيا وتحدي ًدا من
بني جبال األورال وبحر قزوين كانت بسبب املناطق املنبسطة أو
السهوب الواسعة جنوب روسيا حتى وصلت إىل هنغاريا ،ثم إىل
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قلب شبه الجزيرة األوروبية ،فيام ع ّوقت الغابات والجبال حركة غزو
أوروبا من شامل روسيا(((.
إ ّن املنطقة التي تستشعر أوروبا تحكّمها يف مصائر شعوبها ودولها
عرب التاريخ ،اصطلح عىل تسميتها بـ "أوراسيا" أو "قلب األرض"
أو "املنطقة املركزية" الواقعة يف أوراسيا ،وقد تع ّددت مسمياتها،
وتطورت بحسب الدراسات التي حاولت وصفها وبناء إسرتاتيجيات
مالمئة للتعامل معها .كام أ ّن نطاقها الجغرايف زاد ونقص من دراسة
إىل أخرى ،حتى بالنسبة إىل املؤلف نفسه ،وذلك بحسب السياقني
الزماين والسيايس التي كتبت فيها .فعىل الرغم من أ ّن أشهر مفكري
الجيوبولتكس وهو هالفورد ماكيندر ق ّدم هذه املفاهيم وحدد
نطاقاتها الجغرافية يف ثالث مناسبات متباعدة ( 1904و1919
و ،)1943فإ ّن مضمونها ومؤداها اإلسرتاتيجي واحد.

ففي عام  ،1904ح ّدد ماكيندر مفهوم أوراسيا  ،Eurasiaفقال" :تلك
األرض الربية املتواصلة ،املطوقة بالثلوج من الشامل ،واملطوقة باملاء
من جميع الجهات ...وتقع فيها املنطقة املركزية  ...pivot areaلقد
حلت روسيا محل إمرباطورية املغول .وحل ضغطها عىل فنلندا
وإسكندنافيا وبولندا وتركيا وإيران والهند والصني محل الغارات
الطاردة املركزية لرجال السهوب .وبشكل أوسع يف العامل ،إنها تحتل
املوضع املركزي اإلسرتاتيجي الذي ملكته أملانيا يف أوروبا .إنها تستطيع
شن الغارات من جميع الجوانب ...إ ّن قلب توازن القوى ملصلحة
الدولة املركزية الذي ينتج من توسعها يف املناطق الهامشية ألوراسيا،
سوف يسمح لها باستخدام املصادر القارية الكبرية بهدف بناء
أسطول ،وسوف تكون إمرباطورية العامل عىل مرأى منا"((( .ويف عام
 ،1919بلور مفهومه األكرث شهرة وهو "قلب األرض" أو الـ "هارتالند"
5 Halford J. Mackinder, “The Geographical Pivot of History,” The
Geographical Journal vol. XXIII, no. 4 (April 1904), p. 427.
6 Ibid., pp. 431 and 436.
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 ،Heartlandفقال" :تضم الهارتالند بحر البلطيق ونهر الدانوب
السفيل واألوسط الصالح للمالحة ،والبحر األسود ،وآسيا الصغرى،
وأرمينيا ،وإيران والتيبت ومنغوليا"((( .لكنه ب ّي هنا أهمية أوروبا
الرشقية التي تحتل "املنطقة املركزية" من الهارتالند؛ فوضع املعادلة
املعروفة التالية" :من يسيطر عىل أوروبا الرشقية يحكم الهارتالند،
ومن يسيطر عىل الهارتالند يحكم جزيرة العامل ،ومن يسيطر عىل
جزيرة العامل يحكم العامل"((( .أما يف عام  ،1943فقد اعترب املضيق
العريض بني بحر البلطيق والبحر األسود هو الحدود الغربية للمنطقة
املركزية من أوراسيا املمتدة من ساحل القطب الشاميل إىل األسفل
نحو الصحاري املركزية .وقال" :هناك بوابة مفتوحة يبلغ عرضها ألف
ميل تسمح لسكان شبه الجزيرة األوروبية باملرور إىل السهل الداخيل
من خالل املضيق العريض بني بحر البلطيق والبحر األسود"(((.

تغي املسمى وتب ّدل النطاق الجغرايف كام أسلفنا ،فاملهم
وهكذا ،مهام ّ
أ ّن مركز املنطقة املعنية ومحورها هو أوروبا الرشقية والدول الفاصلة
بني روسيا وأوروبا الغربية ،وأ ّن هناك بوابة مفتوحة تتمثل مبنطقة
السهوب املمتدة نحو ألف ميل من بحر البلطيق إىل البحر األسود،
وأ ّن الغرض من التذكري بأهمية أوروبا الرشقية بوصفها البوابة الربية
الوحيدة املؤدية إىل أوروبا هو منع سيطرة روسيا عليها؛ مبا يعني
تهديد أوروبا الغربية برمتها.
ونتيجة لهذا اإلدراك الكيل ،توالت األفكار واملفاهيم والنظريات
التي حاولت أن تؤسس سياسات وإسرتاتيجيات للتعامل مع هذه
7 Halford J. Mackinder, Democratic Ideals and Reality: A Study in the
Politics of Reconstruction (New York, NY: Henry Holt and Company, 1919),
135-136.
8 Ibid., p. 186.
”9 Halford J. Mackinder, “The Round World and the Winning of the Peace,
Foreign Affairs, vol. 21, no. 4 (July 1943), p. 603.
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التهديدات بهدف تأمني اوروبا الغربية أو السيطرة عىل املنطقة
املركزية .فبني الحربني الكربيني ،سيطرت مثل هذه األفكار عىل
السياسة الدولية؛ إذ استغلها كارل هاوسفر مستشار أدولف هتلر،
وق ّدم أفكا ًرا متعلقة بالسيطرة عىل "املجال الحيوي" حيثام وجدت
مصالح الشعب األملاين ،وحاول هتلر السيطرة عىل أوراسيا حتى غزا
موسكو نفسها.
ولكن ما يعنينا من تلك األفكار هو مدى تأثريها يف الواقع الدويل
منذ نهاية الحرب العاملية الثانية حتى يومنا الراهن ،وما نتج منها
من مفاهيم إسرتاتيجية بنيت عليها إسرتاتيجيات ال نزال نجد أثرها
قامئًا ،وهي:
•مفهوم "منطقة حوض شامل األطليس"  :Midlandبعد أن
أقر ماكيندر بحقيقة الوضع اإلسرتاتيجي الذي توفّره منطقة
الهارتالند ملن يسيطر عليهاّ ،
صك يف عام  1943مصطل ًحا آخر
هو "منطقة حوض شامل األطليس" أو حرف ًيا "ميدالند"؛ ليجعله
مفهو ًما موازنًا ومواج ًها لتلك املنطقة .ففي مقابل معقل القوة
الربية ،ال بد من وجود قوة برمائية مقابلة مكونة من أمريكا
الشاملية وبريطانيا وفرنسا .وبهذا ش ّدد عىل رضورة وجود
تعاون "دائم" وفعال بني تلك الدول؛ أمريكا الشاملية كعمق
دفاعي وقوة برشية وزراعية وصناعية ،وبريطانيا بوصفها
معزول عن اليابسة ،وفرنسا بوصفها "موق ًعا
ً
مطا ًرا وخندقًا مائيًا
(((1
متقد ًما" أو "رأس جرس" ميكن الدفاع عنه  .وبهذا ،ق ّدم نظريًا
لفكرة منظمة حلف شامل األطليس التي عملت بفاعلية الحقًا
ملواجهة االتحاد السوفيتي وحلفائه ألكرث من أربعة عقود ،ث ّم
توسع بعد ذلك ليضم اليوم معظم دول أوروبا الرشقية ودول
البلطيق ،وليس من املستبعد محاولة ضم أوكرانيا يف املستقبل.
•مفهوم "الحزام املحيط"  :Rimlandجادل العامل األمرييك
نيكوالس سبايكامن بأ ّن مثة رضورة لقيام القوى الغربية بقيادة
الواليات املتحدة باحتواء االتحاد السوفيتي ،من خالل سلسلة
من األحالف العسكرية واألمنية التي تسيطر عىل مناطق الحزام
املحيط؛ ملنعه من التمدد نحو املياه الدافئة ،أو الولوج يف أوروبا
الغربية؛ ما من شأنه أن يوفِّر له إمكانية السيطرة عىل "مصائر
العامل" .فقام بتحديث مقولة ماكيندر ،وافرتض أنّ" :من يسيطر
عىل الحزام املحيط يحكم أوراسيا ،ومن يحكم أوراسيا يسيطر

10 Ibid., pp. 601 and 604.
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عىل مصائر العامل"( .((1وبحسب وصفه تتكون مناطق الحزام
املحيط من أوروبا ،وصحراء الجزيرة العربية والرشق األوسط،
واملنطقة اآلسيوية (شبه القارة الهندية وجنوب رشق آسيا)(.((1
ومن املحتمل أن تكون هذه املناطق محل تركيز اإلسرتاتيجية
األمريكية خالل السنوات املقبلة ،كام سنبني الحقًا.

•سياسة االحتواء  :Containmentبعد أن أقام جورج كينان يف
االتحاد السوفيتي وتع ّرف إىل خططه املتمثلة باخرتاق الدول
الحليفة للواليات املتحدة الواقعة ضمن "الحزام املحيط" مثل
أوروبا الغربية واليابان ،أرسل تلغرافًا مط ّولً وشه ًريا إىل واشنطن،
تحت اسم مجهول ،يحثها عىل تطبيق مضامني مفاهيم سبايكامن
عرب احتواء القوة التي تسيطر عىل أوراسيا( .((1وبالفعل ،طُبِّقت
هذه السياسة طوال فرتة الحرب الباردة .ومرة أخرى ،من
املحتمل أن تعود مثل هذه السياسة يف سياق تداعيات أزمة
أوكرانيا ،ولو بأشكال أخرى.

•توسيع حلف األطليس :مير حلف شامل األطليس مبراحل من
التوسع املستمر ،عىل الرغم من انتهاء املربر املبارش لوجوده
ّ
بانهيار االتحاد السوفيتي وحلف وارسو وانتهاء الحرب الباردة.
لقد أُ ِّسس الحلف عام  1949من  12دولة ،وشهد عمليات توسع
حتى وصل عدد أعضائه إىل  28دولة حتى عام  .((1(2014وبعض
تلك الدول الجديدة عىل ٍ
رش مع روسيا؛ مثل دول
متاس مبا ٍ
فضل عن ضمه دول أوروبا
البلطيق إستونيا والتفيا وليتوانياً ،
الرشقية املهمة مثل بولندا ورومانيا وهنغاريا .كام تجاوزت
طموحاته ما وراء ذلك ،ليبحث عضوية جورجيا الواقعة يف
منطقة القوقاز املطلّة عىل الجهة الرشقية للبحر األسود.
•توسيع االتحاد األورويب :بدأ االتحاد األورويب بوصفه مجموعة
اقتصادية تضم  6دو ٍل عام  ،1951وأضحى يضم  28دولة

11 Nicholas J. Spykman, The Geography of the Peace (New York, NY:
Harcourt, Brace and Company, 1943), p. 45.
12 Christopher J. Fettweis, “Sir Halford Mackinder, Geopolitics, and
Policymaking in the 21st Century,” Parameters (Summer 2000), at: http://
goo.gl/d1PlEJ
13 By “X” (George F. Kennan), “The Sources of Soviet Conduct,” Foreign
Affairs (July 1947), at: http://goo.gl/QXNM
14 NATO, “NATO Enlargement,” at: http://www.nato.int/cps/en/natolive/
topics_49212.htm
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حتى عام  ،2014كام تح ّول إىل منظمة لها سياسات اقتصادية
وسياسية وأمنية مشرتكة .ومثل الناتو ،ضم االتحاد األورويب
دول عىل ٍ
رش باألرض الروسية كدول البلطيق ،كام ضم
ً
متاس مبا ٍ
معظم دول أوروبا الرشقية .ولجأ إىل عقد رشاكات مع دول
مهمة بالنسبة إىل مستقبل أوروبا مثل أوكرانيا متهي ًدا لتهيئتها
مستقبل .فقد وقّع رئيس الوزراء األوكراين
ً
رمبا للعضوية الكاملة
االنتقايل أرسيني ياتسينيوك ،املوايل للغرب ،الشق السيايس من
اتفاق الرشاكة مع االتحاد األورويب .ويهدف االتفاق إىل تقريب
أوكرانيا من االتحاد من خالل إنشاء رشاكة سياسية واندماج
اقتصادي بني الطرفني( .((1وتم إرجاء توقيع الفصول املتبقية
إىل حني تشكيل حكومة تنبثق من انتخابات أيار /مايو ،2014
فاز فيها الرئيس بيرتو بوريشنكو املؤيد لالتحاد األورويب ،وهو
الذي دعا إىل "تحويل أوكرانيا إىل دولة حديثة ترتبط بصلة
وثيقة مع االتحاد األورويب"( .((1ومن املقرر أن يوقع االتحاد
األورويب اتفاقي رشاكة مامثلني أيضً ا مع جورجيا ومولدوفا اللتني
ترغبان يف الخروج من دائرة نفوذ موسكو والتقرب من االتحاد
األورويب(.((1

تظهر املفاهيم الجيوبولتيكية السابقة ،واإلسرتاتيجيات التي بنيت
عىل أساسها ،وعمليات التوسع األطلسية واألوروبية ،أ ّن إدراك الغرب
وثابت ،وأ ّن عمله حثيثٌ وإسرتاتيجي،
ألهمية البوابة الرشقية مستق ٌر
ٌ
وخطواته مدروسة ومرتاكمة ،وأ ّن املفاهيم التي تعود إىل القرن
العرشين ال تزال حارض ًة يف سياساته حتى يومنا هذا ،ورمبا تتطور
بصور متعددة.
" 15االتحاد األورويب وأوكرانيا وقعا الشق السيايس من اتفاق الرشاكة" ،الحياة 21 ،آذار/
مارس .2014
16 “Petro Poroshenko Vows to Restore Peace,” The Economist, May 26,
2014, at: http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2014/05/
ukraines-election-0
" 17االتحاد األورويب وأوكرانيا وقعا الشق السيايس من اتفاق الرشاكة".
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لذا ،فهناك انعكاسات إسرتاتيجية مهمة عىل مستقبل العالقة الروسية
مع الغرب انطالقًا من تلك املفاهيم واإلسرتاتيجيات ،سنناقشها الحقًا
بعد التع ّرف عىل رؤية روسيا.

ثان ًيا :روسيا
مثة رؤية روسية أيضً ا ألوراسيا واملنطقة املركزية فيها؛ فبعد أن دامت
األرايض الروسية نحو ثالمثئة عام تحت حكم املغول ،متكنت دوقية
مسكويف  Muscovyمن توسيع نطاقها داخل أوراسيا ،ورأت أ ّن ضم
املزيد من األرايض املجاورة أم ًرا رضوريًا ووقائ ًيا من أجل البقاء يف
ظل بيئة دولية متنافسة .وبعد حروب متتالية مع املاملك البولندية
الليتوانية ،والسويدية ،والعثامنية والفارسية ،وصلت الحدود الروسية
إىل شواطئ بحر البلطيق وبحر قزوين والبحر األسود ،وأصبح املوقع
الجغرايف املركزي املثايل مناس ًبا كنقطة ميكن من خالله تهديد
منافسيها(.((1
لقد سعت روسيا لتعزيز مجاالت نفوذها يف األرايض املجاورة ،ما
يسمح لها بحامية املنطقة املركزية يف أوراسيا من االخرتاق وتسلل
األعداء .ويرى مفكرون روس أ ّن روسيا مادامت ترغب يف أن تبقى
قوة كربى ،فهي تحتاج إىل أن تبقى املحور اإلسرتاتيجي املتحكم
يف أوراسيا( .((1وتش ّدد روسيا عىل أهمية املنطقة التي كان يشغلها
االتحاد السوفيتي سابقًا بوصفها "منطقة مصالح مميزة لروسيا" .لذا،
فقد اعترب الرئيس الرويس فالدميري بوتني أ ّن انهيار االتحاد السوفيتي
كان "كارثة جيوبوليتكية كربى"(.((2
لقد خلصت روسيا يف نهاية التسعينيات من القرن العرشين ،مع
انهيار إسرتاتيجية الرئيس السابق بوريس يلتسني اللربالية الهادفة إىل
التكامل مع الغرب ،إىل أنه يف حني تم استبعاد التنافس األيديولوجي
الذي ساد يف الحرب الباردة ،فإ ّن الرصاع لتحقيق أهداف جيوبولتيكية
يوسع نفوذه
ال يزال قامئًا( .((2فقد راقبت روسيا الغرب عن كثب وهو ِّ
يف اتجاه أوروبا الرشقية ،عرب عضويتي حلف الناتو واالتحاد األورويب.
واعترب وزير الخارجية الرويس سريجي الفروف السلوك اإلسرتاتيجي
18 John Berryman, “Geopolitics and Russian Foreign Policy,” International
Politics (July 2012), pp. 531-532.
19 Ibid, p. 531 and 538.
20 Woehrel, p. 7.
21 Berryman, pp. 539-540.
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الغريب املتمثل بـ "نرش نفوذه الجيوبولتييك إىل الرشق أنه نسخة
جديدة من سياسة احتواء روسيا"(.((2
وكام متثل املنطقة الواقعة بني البحر األسود وبحر البلطيق بوابة
رشقية باتجاه الغرب ،فإنها يف الوقت نفسه ميكن أن تعد بوابة غربية
باتجاه الرشق؛ إذ تستذكر روسيا دو ًما غزو نابليون وهتلر لها من
خالل عبور هذه البوابة نفسها .لذلك فهي تفضّ ل دامئًا "أن تبقى
هناك دول مستقلة يف أوروبا تشكل منطقة عازلة تفصل بينها وبني
تحالف أنجلو-سكسوين محتمل ضدها"( ،((2وبخاصة بعد أن بات
يؤرقها وصول نفوذ الغرب حتى أوكرانيا وجورجيا .ولذلك ،استخدمت
روسيا أدوات القوة "الناعمة" و"الصلبة" من أجل الحفاظ عىل
مكانتها يف مناطق نفوذها؛ فعملت عىل تأسيس سلسلة من العالقات
الثنائية واملتعددة األطـراف ،مثل االتحاد الجمريك مع بيالروسيا
وكازاخستان ،وتعزيز "منظمة معاهدة األمن الجامعي" ،و"منظمة
شنغهاي للتعاون" ،و"املجموعة االقتصادية األوراسية"(.((2

تحتل أوكرانيا مكانة مهمة بالنسبة إىل روسيا ،وقد أشار الرئيس
بوتني إىل األوكرانيني بوصفهم "إخوة" للروس؛ فالحضارة األرثوذكسية
الرشقية ،وهي التي يرى فيها الروس أنفسهم القوة الطليعية الرائدة،
قد بدأت يف والية كييفان روس  Kievan Rusالتي تتوسط أوكرانيا
الحالية ،عندما تح ّول األمري فالدميري إىل املسيحية عام  988للميالد.
ويشري الروس عادة إىل أ ّن أجدادهم بذلوا دماءهم من أجل الحفاظ
عىل ما يعرف اليوم بأوكرانيا ضمن اإلمرباطورية الروسية ثم وريثها
االتحاد السوفيتي عرب حروب عديدة( .((2إ ّن لجوء روسيا إىل القوة
22 Bill French, “A Bad Move: Further NATO Expansion,” The National
Interest, March 2, 2014, at: http://nationalinterest.org/feature/bad-movefurther-nato-expansion-10350
23 Frederick S. Dunn, “Introduction,” in Nicholas J. Spykman, p. xi.
24 Berryman, p. 540.
25 Woehrel, p. 7.
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خريطة البوابة الرشقية للغرب

املصدر :الخريطة من إعداد الباحث.
مدخل أو بواب ًة نحو الغرب
ً
مالحظات :متت إضافة الخطني الوهميني يك يشريا إىل املنطقة الواقعة بني البحر األسود وبحر البلطيق ،امل ُتص َّورة بوصفها

املسلحة يف الحالة األوكرانية ،واحتالل القرم وضمها ،يشريان إىل
محاولتها تأكيد حقها الجيوبولتييك يف "مناطق مصالحها املميزة"؛ فقد
عملت قبل ذلك عىل فصل أر ٍ
اض من جورجيا حني اعرتفت باستقالل
(((2
إقليميها أبخازيا وأوسيتا الجنوبية .

الكاملة يف كل من االتحاد األورويب وحلف الناتو ،وتم ترسيخ انتامئها
الغريب بعد تداخل مصالح شعوبها اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا ضمن
املنظومة الغربية األطلسية .ومل يعد بإمكان روسيا أن تتحدى الغرب
يف هذه الدول التي تشكل عمقًا جغرافيًا وخ َط دفا ٍع َ
أول عن أوروبا
الغربية وحوض األطليس.

الدالالت اإلستراتيجية للتحركات
الغربية والروسية

ثان ًيا :بقيت هناك دولتان فقط (أوكرانيا وبيالروسيا) يك يستكمل
الغرب بضمهام حرمان روسيا من نفوذها يف "املنطقة املركزية"
توسع الغرب عرب الناتو واالتحاد
املتمثلة بأوروبا الرشقية كاملةً .لقد ّ
األورويب ،كام أسلفنا ،حتى وصل إىل البوابة الرشقية ألوروبا املمتدة
بني البحر األسود وبحر البلطيق ،وبدأ هذا الخط الطويل يف التآكل
شاملً بعد ضم دول البلطيق الثالث .ومع عقد االتحاد األورويب اتفاقًا
للرشاكة مع أوكرانيا يف آذار /مارس  ،2014فإنّه يسعى بذلك مل ّد
نفوذه إىل أكرب دول أوروبا الرشقية مساحةً ،وأكرثها سكانًا ،وأعمقها
امتدا ًدا جغراف ًيا نحو روسيا ،وهي تحتل أكرث من نصف طول البوابة؛
فهي بذلك تعد أهم دولها.

ليك ندرك أسباب حراك الغرب وروسيا ووصولهام حال ًيا إىل نقطة
حاسمة تنطوي عىل توتر شديد ورمبا حرب باردة جديدة ،علينا
إمعان النظر يف الخريطة السياسية الراهنة للمنطقة املركزية الفاصلة
بينهام وواقع تنافس النفوذ فيها؛ إذ ميكن استنتاج اآليت:
ً
أول :أصبحت معظم الدول الكبرية يف أوروبا الرشقية والوسطى مثل
بولندا ورومانيا وهنغاريا وسلوفاكيا وبلغاريا تحظى اليوم بالعضوية
26 Berryman, pp. 539-540.

دراسات وأوراق تحليليّة
ً
بؤرة للصراع
محورية الجغرافيا والتحكم في البوابة الشرقية للغرب :أوكرانيا

ثالثًا :إ ّن تكريس مصالح الغرب ونفوذه يف أوكرانيا يعني بالنسبة إىل
روسيا إطباق نفوذه عىل شامل البحر األسود كله ،وعىل شبه جزيرة
القرم ذات األهمية اإلسرتاتيجية والتاريخية .ومع وجود الحليف
الرتيك للغرب يف الساحل الجنويب لهذا البحر ،ورومانيا وبلغاريا يف
الساحل الغريب ،وجورجيا يف جزء من الساحل الرشقي ،فإ ّن الوجود
الرويس عىل هذا البحر الدافئ سوف ينحرس يف جزء من الساحل
الرشقي فقط .وإذا كانت فائدة البحار إسرتاتيج ًيا بالنسبة إىل الدولة
الكربى تكمن يف الحركة اآلمنة ألساطيلها العسكرية وسهولة وصولها
إىل مقاصدها ،فإ ّن البحر األسود سيصبح شبه ٍ
فاقد لتلك الفائدة
بالنسبة إىل روسيا إن استكمل الغرب إدماج أوكرانيا كامل ًة برشاكاته
االقتصادية واألمنية مبا فيها شبه جزيرة القرم .ولعل هذا ما جعل
روسيا تترصف بسلوك تقليدي مسلح عىل الرغم من االنعكاسات
السلبية التي تتوقعها من ردود فعل الغرب.
راب ًعا :إذا نجحت مساعي الغرب يف إدماج أوكرانيا يف املنظومة
ٍ
فحينذ لن يتبقى إال جمهورية بيالروسيا
االقتصادية واألمنية الغربية،
شامل وجنوبًا
لتكون فاصلة بني الغرب وروسيا .لكنها ستكون محاطة ً
وغربًا بالغرب وحلفائه؛ ما يجعلها الوحيدة املوالية لروسيا يف البوابة
الرشقية ألوروبا ،وهي تحتل نحو ربع طول هذه البوابة فقط .ومع
ذلك ،فليس من املستبعد أن يبدأ الغرب عملية طويلة املدى إلغراء
هذه الدولة بالدخول يف رشاكات معه.

خامسا :هكذا تكون نتيجة عمليات اإلدمــاج االقتصادية األمنية
ً
األوروبية  -األطلسية إذا متت بأكملها ،قد أوصلت النفوذ الغريب إىل
فبدل
معكوسا هذه املرة؛ ً
حدود روسيا نفسها .إ ّن ذلك يجعل األمر
ً
من أن متنح "املنطقة املركزية" ميزة إسرتاتيجية للقوة الربية الروسية،
عمل بالنصيحة الكالسيكية
فإ ّن الغرب يكون قد حرم روسيا منها ً
لهالفورد ماكيندر .وبهذا يكون الغرب أيضً ا قد ح ّول البوابة الرشقية
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ٍ
تهديد باتجاه الرشق؛ أي روسيا ،مبا ميكّنه من احتوائها
إىل مع ِرب
بفاعلية أكرث ،وليس باتجاه الغرب كام جرت العادة تاريخ ًيا .وبذلك
يضمن الغرب أيضً ا خ َط دفا ٍع ثانٍ مك ّونًا من دول البوابة ،بعد أن
كان قد أقام خط الدفاع األول كام بينا سابقًا .ولعلنا نالحظ بالنتيجة
أ ّن خطَّي الدفاع مكونان من دول أوروبا الرشقية والوسطى ،فيام
تبقى أوروبا الغربية ومن ورائها الواليات املتحدة مبعزل عن وصول
التهديدات الروسية املبارشة إليهام.
هنا ،ال بد من اإلجابة عن تساؤل مهم تثريه املالحظات والدالالت
السابقة .فاملنظور التاريخي ملاكيندر بشأن البوابة الرشقية ،اعتمد
عىل وصف العوامل الطبيعية الجغرافية كاملناخ والسهوب املفتوحة
التي تس ّهل الحركة الربية التقليدية نحو الغرب .ولك ّن املالحظات
أعاله اعتمدت عىل الخريطة السياسية وتقسيامتها يف عامل اليوم الذي
هائل وظهو ًرا ألسلحة الجو والصواريخ العابرة
يشهد تقد ًما تكنولوج ًيا ً
للقارات واألسلحة النووية وتكنولوجيا الفضاء وغريها؛ فهل ما زالت
تلك البوابة متلك األهمية نفسها وتستحق تنافس النفوذ عليها يف ظل
التطور التكنولوجي؟
ألول وهلة تبدو مقولة عبور البوابة الرشقية ودولها ذات الحدود
السياسية الثابتة واملعرتف بها دوليًا ،قدمية وخارج السياق الزمني
الحايل .ولكن ،إذا راجعنا إسرتاتيجيات كل من االتحاد السوفيتي
تنافسا شدي ًدا
والغرب منذ أن ظهرت التكنولوجيا املتطورة ،نالحظ
ً
عىل املناطق الفاصلة بينهام نفسها؛ وذلك إما عرب فرض السيطرة
املبارشة من السوفييت أو محاولة االحتواء من الغرب .ومنذ بداية
التسعينيات وحتى اآلن ،نالحظ الزحف العكيس الغريب للسيطرة
عىل املناطق نفسها أيضً ا عرب عمليات التوسع األوروبية األطلسية.
ويف عام ،2014وصل هذا التنافس ح ًدا يهدد بانهيار عالقات الطرفني
الدوليني الكبريين الرويس والغريب .ومع ذلك ،يبدو أ ّن البوابة األخرية
فأص االتحاد األورويب
الفاصلة بينهام تستحق العناء والتوتر الشديدّ ،
عىل توقيع اتفاق الرشاكة مع أوكرانيا عىل الرغم من خطورة
مادي
رص الروس عىل تنفيذ تهديداتهم بفعلٍ ٍ
تهديدات روسيا ،فيام أ ّ
تقليدي عرب االحتالل العسكري املسلح للقرم وتهديد األجزاء الجنوبية
ٍ
والرشقية ألوكرانيا .بهذه الشواهد الحية ،نعتقد أ ّن الرؤية التقليدية
للبوابة الرشقية وأهميتها الجيوبولتيكية ال تزال قامئة ،وستكون سب ًبا
مستم ًرا للتنافس ،ورمبا الصدام املستقبيل.
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احتماالت اإلســتراتيجية الغربية
المقبلة إزاء أزمة أوكرانيا
يف ظل تنامي القوة الروسية اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا ،ال ميلك الغرب
الرد عىل السلوك الرويس تجاه أوكرانيا بالوسائل نفسها التي استخدمتها
روسيا؛ إذ ينذر ذلك  -إن حدث  -مبخاطر مواجهات عسكرية ته ّدد
الغرب وروسيا م ًعا ،وتنطوي عىل تكاليف ال يحتملها الطرفان يف القرن
الحادي والعرشين .ومع ذلك ،فإ ّن إظهار روسيا لقوتها العسكرية
واستفزاز الغرب وتحديه بهذه الطريقة ال يتوقع أن مير دون رد أيضً ا.
ويف ضوء الحسابات العقالنية والواقعية وحسابات التكلفة-املنفعة
الذي يعتمد السلوك الغريب عليها غال ًبا ،يبدو أ ّن خيارات الواليات
املتحدة واالتحاد األورويب و"الناتو" سوف ترتكز عىل خطوات منظّمة
ومدروسة وتصاعدية لتقويض فاعلية روسيا يف منطقة البوابة الرشقية
ألوروبا والرد عىل سلوكها عىل مراحل .كام يبدو أ ّن الردود الغربية
يل عاملي ،يشمل :تعزيز الثقة مع قادة أوكرانيا الجدد
ستأيت يف إطا ٍر ك ّ
والشعب األوكراين ،وفرض عقوبات عىل موسكو ،وتعزيز وجود الناتو
بالقرب من البوابة الرشقية ،وإعادة التأكيد عىل التحالفات اإلسرتاتيجية
يف منطقة "الحزام املحيط" يف أوروبا والرشق األوسط وجنوب آسيا
ورشقها ،ورمبا تجديد سياسة االحتواء.

وميكن استنباط احتامالت اإلسرتاتيجية الغربية املقبلة ،اعتام ًدا عىل
املفاهيم السابقة التي قُدمت يف البحث وعىل طبيعة اإلدراك والسلوك
الغريب تجاه املنطقة ،وذلك يف اآليت:
ً
أول :دعم عملية تح ّول أوكرانيا نحو الغرب :لجأت الواليات املتحدة
واالتحاد األورويب وصندوق النقد الدويل واملؤسسات املالية الدولية
األخرى إىل دعم الحكومة األوكرانية الجديدة لتشجيعها عىل التزام
اإلصالحات .ففي أيار /مايو  ،2014تلقت الحكومة األوكرانية الدفعة
األوىل من قرض صندوق النقد الدويل بقيمة  17مليار دوالر ،وكشف
االتحاد األورويب عن حزمة مساعدات بقيمة  15.5مليار دوالر(.((2
27 Woehrel, p. II.

ويهدف الغرب من ذلك إىل تثبيت الوضع القائم الحايل وإقناع الشعب
أمل يف تحسني الوضع
األوكراين بتأييد القادة ذوي التوجهات الغربيةً ،
االقتصادي املرتدي الذي خلفته سنوات حكم القادة املوالني ملوسكو.
كام تظهر هذه املساعدات التزام الغرب تجاه حلفائه ،مبا يق ّوض
خطط موسكو ببث الفوىض والنزاعات االنفصالية يف الدول التي تسلك
السلوكني الجورجي واألوكراين.
ثان ًيا :العقوبات عىل روسيا :فرض الغرب عقوبات اقتصادية ومالية عىل
روسيا ،وبخاصة عىل النخبة السياسية واالقتصادية القريبة من الرئيس
فضل عن طرد
فالدميري بوتني بهدف تهديد مصالحها بشكل مبارشً ،
روسيا من مجموعة الدول الثامين الصناعية .ويبدو أ ّن هذه العقوبات
ستكون ضمن حزمٍ متصاعد ٍة بهدف ردع روسيا.
ثالثًا :زيادة وجود قوات حلف الناتو :اقرتح خرباء غربيون إقامة جرس
دائم مكون من ثالثة إىل سبعة آالف جندي ،لضامن وجود قدرات
متقدمة للحلف ،وتأكيد أمن الدول التي تجاور روسيا مثل دول
البلطيق ،وإظهار التزام الحلف تجاه أمن األقليات الروسية يف هذه
الدول لتقويض ذرائع موسكو التي قد تتدخل بحجة حاميتهم ،كام
حدث يف أوكرانيا(.((2
راب ًعا :تقليص االعتامد األورويب عىل مصادر الطاقة الروسية تدريج ًيا،
والبحث عن بدائل مثل االستثامر الطويل األجل يف النفط الصخري،
ومصادر الطاقة املتجددة ،وتعزيز اعتامدها عىل مصادر بديلة من الغاز
الرويس ،وبخاصة من قطر التي متتلك إمكانات ضخمة يف هذا املجال.
ومن هنا ،من املتوقع أن تتزايد أهمية الغاز القطري ،ما يعني سعي
أوروبا لتعزيز عالقاتها ورشاكاتها مع قطر .ويف هذا السياق ،ال يستبعد
أن يكون أحد أهداف دعم روسيا للنظام السوري هو تعطيل مساعي
الغرب لنقل الغاز القطري عرب األنابيب إىل سورية ،وعربها إىل أوروبا،
فقد قضت األزمة السورية عىل هذا الخيار.
خامسا :تجديد التحالف األمرييك – السعودي؛ إذ مل ِ
تأت زيارة الرئيس
ً
األمرييك باراك أوباما يف نيسان /أبريل  2014إىل اململكة العربية
السعودية ملعالجة قضايا ثنائية بالدرجة األوىل كام أشيع ،ولكنها
تأيت أيضً ا يف إطار املساعي الغربية لتجديد تحالفاتها مع املحاور
األساسية يف "الحزام املحيط" الذي طاملا حارص االتحاد السوفيتي
سابقًا واحتواه .يف هذا اإلطــار الكيل ،قد تعد زيــارة أوباما الحقًا
28 Michael O’Hanlon, “NATO After Crimea: How the Alliance Can Still
Deter Russia,” Foreign Affairs, April 17, 2014, at: http://www.foreignaffairs.
com/articles/141227/michael-ohanlon/nato-after-crimea

دراسات وأوراق تحليليّة
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بؤرة للصراع
محورية الجغرافيا والتحكم في البوابة الشرقية للغرب :أوكرانيا

تاريخي ًة وإسرتاتيجي ًة مثل زيارة الرئيس فرانكلني روزفلت ولقائه
امللك عبد العزيز آل سعود عام  .1945وال يقترص الدور السعودي
عىل مركزيته السياسية واألمنية الخليجية فحسب ،بل أيضً ا عىل الدور
النفطي الحاسم واملتحكم يف األسواق العاملية بوصف السعودية املص ِّدر
رئيسا يف
األكرب ،فيام تعترب روسيا املنتج األكرب للنفط الذي أدى دو ًرا ً
إحياء قوتها.
سادسا :إعادة التأكيد عىل الحاجة الغربية لرتكيا؛ إذ تقع شبه جزيرة
ً
القرم يف البحر األسود الذي يعد حوضً ا بحريًا ترك ًيا أيضً ا ،ومتثل القرم
أهمية إسرتاتيجية وتاريخية بالنسبة إىل تركيا ،إذ خاضت من أجلها
حربًا طويلة مع روسيا يف الفرتة  ،1856-1853ودعمتها يف تلك الحرب
بريطانيا وفرنسا .إ ّن سيطرة روسيا مرة أخرى عىل القرم س ّبب قلقًا
ترك ًيا وغرب ًيا يف آنٍ م ًعا؛ إذ تعطي تلك السيطرة أفضلية لروسيا يف البحر
األسود عرب ضامن استمرار وجود أسطولها دومنا حاجة إىل اتفاقية بهذا
الشأن مع أوكرانيا ،كام يضمن لها السيطرة عىل شامل هذا البحر
فضل عن رشقه .لقد اعتُ ِبت تركيا طوال الحرب الباردة حاج ًزا بني
ً
الغرب وروسيا .ويبدو أ ّن الحاجة إىل هذا الحاجز تج ّددت بالنسبة
إىل الغرب .لذلك ،من املحتمل أن يتزايد التعاون العسكري واألمني
الغريب مع تركيا بوصفها خط دفاع جغرايف طبيعي عن أحد املداخل
املهمة ألوروبا .ويف املقابل ،ج ّددت أزمة أوكرانيا أيضً ا حاجة تركيا إىل
تحالفاتها الغربية ،بعدما حاولت إعادة توجيه سياستها الخارجية تجاه
الرشق طوال العقد املايض ،مع حفاظها عىل التوجه الغريب.
ساب ًعا :تجديد التحالفات الغربية يف جنوب آسيا ورشقها؛ فبعد زيارة
أوباما للسعودية ،يبدو أ ّن املحطة التالية لتجديد التحالفات ضمن
مناطق "الحزام املحيط" ستكون باكستان والفلبني وكوريا الجنوبية
أصل باتفاقيات أمنية منذ الحرب الباردة.
واليابان؛ وهي دول مرتبطة ً
لك ّن األوضاع الجديدة قد تفرض إعادة التأكيد عليها.
ثام ًنا :محاولة الواليات املتحدة استقطاب الهند؛ إذ إ ّن فوز حزب
الشعب الهندي (بهارتيا جاناتا باريت) يف االنتخابات يف أيار /مايو 2014
بأغلبية مقاعد مجلس النواب ،يعني متكنه من حكم الهند منفر ًدا.
ويف ضوء سعي هذا الحزب إلعادة توجيه السياسة الخارجية الهندية،
قد تتنافس الواليات املتحدة وروسيا الستاملة القيادة الجديدة يف
الهند .ولنئ كانت املبادئ االشرتاكية وتأييد حركات التحرر قد سيطرت
عىل عقيدة الهند اإلسرتاتيجية طوال الحرب الباردة ،ما أبعدها عن
انتهاز فرصة التنافس الدويل لتحقيق مصالحها الذاتية بالدرجة األوىل،
فإنها تُع ّد اليوم أكرث براغامتية واستعدا ًدا إلعطاء مصالحها أولوية
قصوى بغض النظر عن القضايا املبدئية التي اشتهرت بتأييدها .ويف
هذا السياق ،ليس من املستبعد أن يزور الرئيس األمرييك الهند يف
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إطار مساعي الغرب الحتواء روسيا عرب استقطاب الهند أو عىل األقل
تحييدها لئال تتضامن مع روسيا.

خالصة :لماذا قد تستمر األزمة؟
يبدو أ ّن روسيا ال تستطيع الرتاجع يف أوكرانيا أو أن ترتكها لتصبح جز ًءا
فضل عن املشاعر القومية
من االتحاد األورويب أو حلف الناتو؛ إذ ً
الروسية التاريخية تجاهها ،واعتبارها جيوبولتيكيًا "منطقة مصالح
متميزة" ،فإنها تقع يف جوارها املبارش ،وتشكل مساحة ضخمة تبلغ نحو
 603آالف كيلومرت مربع ،وتتكون من كتلة برشية كبرية يبلغ عددها
نحو  48مليون نسمة ((2(،ما يجعلها الحصن اإلسرتاتيجي الواسع واألخري
الذي يعزل روسيا عن الغرب وحلفائه .ومع اعتبار شبه جزيرة القرم
جز ًءا من روسيا بعد ضمها ،فليس من املتصور أن تتخىل عنها ،وبخاصة
أنها ترغب يف ضامن وجود دائم ألسطولها يف البحر األسود من دون
اتفاقية مشرتكة مع أوكرانيا املع ّرضة للنفوذ الغريب.
مهم
أما الغرب الذي ت ُشكّل أوكرانيا يف مفاهيمه الجيوبولتيكية جز ًءا ً
من "املنطقة املركزية" ،وتحتل املساحة األوسع واألطول يف بوابته
الرشقية ،فلن يف ّرط يف فرصة وجود استعدا ٍد ورغب ٍة قيادية وشعبية
أوكرانية يف التقرب منه ورمبا االندماج يف مؤسساته .ويعني تحقّق
ذلك ،حصول الغرب عىل أفضلية أمنية واقتصادية وسياسية يف هذه
املنطقة الحيوية التي تسمى يف استعاراته الجغرافية "قلب األرض".
ومن جهة أخرى ،يدرك الغرب أ ّن تراجعه يف أوكرانيا قد يرسل رسالة
سلبية إىل حلفائه اآلخرين يف أوروبا الرشقية بعدم موثوقيته وعدم
إمكانية االعتامد عليه يف حال تع ّرضهم أيضً ا للتهديد من قبل روسيا،
وبخاصة إذا استعادت قوتها اإلقليمية والدولية السابقة.
ومع ذلك ،قد يلجأ الطرفان الرويس والغريب إىل التفاوض ،لكنه
سيكون تفاوضً ا عىل نزع فتيل األزمة الحادة مبا يخفّف توترها،
عرب االتفاق عىل تهدئة أو عىل قضايا آنية .لك ّن املشكلة الجوهرية
حل
الجيوبولتيكية املستقرة يف مفاهيم الطرفني ومداركهام لن تجد ً
تفاوض ًيا ،ألنها مشكلة تتعلق بالجغرافيا الثابتة التي تعد محورية يف
سلوكهام التاريخي.
29 “Ukraine,” World Facts and Figures, at: http://www.worldfactsandfigures.
com/countries/ukraine.php
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هاني سليمان

*

دور المرأة اإلخوانية:
دراسة في المحددات والتحوالت بعد عزل محمد مرسي

فإن
علــى الرغــم مــن حضــور المــرأة فــي حركــة اإلخــوان المســلمين المصريــة منــذ نشــأتهاّ ،
مكانتهــا التنظيمية ودورها السياســي ق َّيدهمــا فكر الحركة الذي يؤمن بتقســيم األدوار في
ويشــدد علــى أولويــة دور المــرأة فــي الفضاء
المجتمــع علــى أســاس االختــاف البيولوجــي،
ِّ
الخــاص ووظيفتهــا المركزيــة في األســرة .وخــال فتــرة االنفتــاح الديمقراطي القصيــرة التي
أعقبــت ثــورة  25ينايــر  ،2011تعــزّزت المشــاركة السياســية للمــرأة اإلخوانية .وبعد عــزل الرئيس
محمد مرســي في  3تموز /يوليو  ،2013خرجت المرأة عن األطر واألدوار المرســومة لها؛ فنزلت
وتصــدرت ألول مــرة فــي تاريخ الجماعــة حركة االحتجــاج والمعارضة ضــد النظام
إلــى الشــارع
َّ
أن التطور فــي دور المرأة اإلخوانية مــر ّده غياب الرجل
السياســي .ومــع ذلــك ،ترى هذه الورقــة ّ
اإلخوانــي ،وال يع ّبــر عــن تحــول أيديولوجــي .وبنــاء عليــه ،فإنــه كــي تكــون لتلــك التطورات
انعكاسات على عالقات القوة بين الرجال والنساء في الحركة ،وحتى تُفضي إلى التمكين
السياســي والتنظيمــي للمــرأة فيهــا ،يتعيــن أن يحــدث تغييــر فــي رؤيــة الحركــة تجــاه المرأة
بعامــة ،وأن يتشــكل وعــي تحــرري لــدى المــرأة اإلخوانيــة بخاصــة ،فتغ ِّيــر بذلــك نظرتهــا إلــى
نفسها وحقوقها ،وتسعى للدفاع عن حريتها ودورها.
*

باحث أردين مختص بقضايا التحول الدميقراطي والحركات اإلسالمية.
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مقدمة
لحظت حرك ُة اإلخوان املسلمني املرصية منذ نشأتها املرأةَ ،وتوجهت
إليها يف خطابها الفكري ،وسعت الستقطابها أيديولوج ًيا وتنظيم ًيا.
وكانت املرأة متثل كتلة مهمة يف عضوية الحركة ،وأدت دو ًرا مشهو ًدا
يف مت ّدد الحركة يف املجتمع املرصي ،والقيام بأعباء األنشطة الدعوية
واالجتامعية.
لك ّن وضع املرأة يف الحركة ظل خاض ًعا ملحددات فكرية وتنظيمية
وأخرى تتصل بالبيئة السياسية ،جعلتها كلها ال تحتل مكانة مساوية
للرجل سواء عىل صعيد املكانة يف البنية التنظيمية أو عىل صعيد
طبيعة األدوار واملسؤوليات ،وال سيام يف املجال السيايس .ومنذ مطلع
العقد األول من القرن الحادي والعرشين شهدت الحركة مطالبات
"نخبوية" داخلها برضورة إصالح وضع املــرأة ،عرب تحريرها من
وصاية الرجل وزيادة متثيلها يف "هرياركية" الحركة وتعزيز مشاركتها
السياسية.
ومثّلت فرتة االنفتاح الدميقراطي القصرية التي أعقبت ثورة  25يناير
 ،2011فرصة للمرأة اإلخوانية لتعزيز مشاركتها السياسية ،فانضمت
إىل أطر حزب الحرية والعدالة الذي مثّل الذراع السياسية لحركة
اإلخوان املسلمني ،واضطلعت بدور رئيس يف التحشيد الجامهريي
والتعبئة السياسية يف أول انتخابات برملانية بعد الثورة ،ويف االنتخابات
الرئاسية التي أوصلت مرشح اإلخوان محمد مريس إىل سدة الرئاسة.
لك ّن التحول غري املسبوق يف "نشاطية" املرأة woman activism
تجسد يف الفرتة التي أعقبت عزل الرئيس محمد
اإلخوانية ودورها َّ
مريس يف  3متوز /يوليو 2013؛ فقد برزت مساهمة املرأة الفاعلة
يف التظاهرات واالحتجاجات املعارضة لـ "االنقالب" واملطالبة بعودة
"الرشعية" .وبعد اعتقال مئات من قادة اإلخوان من الذكور عقب
فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يف  14آب /أغسطس ،2013
أصبحت "اإلخوانيات" يتصدرن االحتجاجات امليدانية ،وتع ّرض
بعضهن للقتل واالعتقال.
يعب
ويف هذا السياق ،تحاول الورقة اإلجابة عن أسئلة مثل :هل ّ
تطور دور املرأة اإلخوانية السيايس بعد عزل مريس عن تحو ٍل حقيقي
يف وضع املرأة يف داخل حركة اإلخوان ويف رؤية الحركة لها ولدورها؟
وكيف ميكن تفسري ذلك التطور؟ وهل األدوار الجديدة ستُفيض
بالرضورة إىل زيادة قوة املرأة التنظيمية والسياسية يف الحركة
مستقبل ،أم هل أ ّن هناك رشوطًا لتحقيق ذلك؟
ً
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تتناول هذه الورقة إشكالية وضع املرأة يف إطار حركة اإلخوان
املسلمني املرصية ،من خالل استقصاء ماهيّة مكانة املرأة يف الحركة،
وطبيعة املحددات التي قيّدت حظوتها بدرجة مساوية للرجل
اإلخواين ،والتنقيب يف دوافع التطورات يف دورها وجذوره ،وال سيام
السيايس ،بعد ثورة  25يناير  ،2011وكذلك إثر عزل الرئيس محمد
مريس يف  3متوز /يوليو  ،2013واستكشاف أثر ذلك التطور يف عملية
متكينها التنظيمي والسيايس يف املستقبل.
وتفرتض الورقة أ ّن املرأة اإلخوانية منذ عزل مريس تخطت األطر
واألدوار التي قُيدت فيها تاريخ ًيا ،لك ّن هذا مل يكن نتيجة تحوالت
فكرية متسقة ،بل جاء استجابة لرضورات الواقع ولتغييب قيادات
الجامعة من الذكور .وبناء عليه ،فإ ّن الفاعلية الجديدة للمرأة
اإلخوانية لن ت ُفيض بالرضورة إىل إعادة طرح سؤال املرأة يف الحركة،
إال إذا تشكل وعي تحرري واسع بني األخوات ،وأجرت الحركة مراجعة
يف رؤيتها الفكرية تجاه املرأة بعامة؛ إذ إ ّن موقف الحركة من املرأة
داخلها هو انعكاس ملوقفها من املرأة يف املجتمع األوسع.
أول يف ماه ّية خطاب حركة اإلخوان املسلمني تجاه
تبحث الورقة ً
املرأة ،وتستعرض مجاالت حضور املرأة يف حركة اإلخوان املسلمني
يف مرص قبل ثورة  25يناير  ،2011وتتطرق إىل املحددات الذاتية
واملوضوعية لدور املرأة فيها .ثم تناقش طبيعة التحول يف دور املرأة
ما بعد الثورة ،وبخاصة بعد  3متوز /يوليو  ،2013وتحاول استرشاف
أثره املستقبيل يف مكانتها داخل الحركة.
تكمن أهمية هذه الورقة يف أنها متثل قراءة نقدية لوضعية املرأة يف
حركة اإلخوان املسلمني املرصية ،ما يعني أ ّن هذه القراءة ستكون
مفيدة يف سياق املراجعة الجذرية التي يجب أن تجريها الحركة عىل
خطابها الفكري وسياساتها الحزبية وتجربتها السياسية ،كام تتضح
هذه األهمية إذا علمنا أ ّن هذه الحركة لها تف ّرعات وامتدادات
ميس عىل نح ٍو ما تلك
يف دو ٍل عربي ٍة أخرى ،ما يعني أ ّن املوضوع ّ
الحركات التي تتقاطع أيديولوجيًا والحركة املرصية األم.
وال بد من اإلشارة إىل مسألتني مهمتني :األوىل تتصل باإلطار النظري
أساسا ضمن دراسات العلوم
للورقة؛ فموضوع هذه الورقة يندرج ً
السياسية التي تتناول املشاركة السياسية للمرأة ،ومتكينها يف
املنظامت السياسية والحركات االجتامعية .إال أ ّن الورقة توظّف
أيضً ا اقرتابات دراسات "النوع االجتامعي" (أو الجندر) ،التي ترى
أ ّن االختالفات البيولوجية بني الرجل واملرأة يجب أال تنسحب عىل
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الحقوق واألدوار والوظائف يف املجتمع ،والتي تهدف إىل تحرير
املرأة (والرجل عىل السواء) من ْأس النظام األبوي وهيمنته ،وإعادة
صوغ األدوار االجتامعية بينهام لتحقيق املساواة والعدل االجتامعي،
وإصالح عالقات القوة السائدة يف املجتمع (ومؤسساته أيضً ا) بحيث
ال ترجح ملصلحة الرجل عىل حساب املرأة ،وإعادة التوازن لدور
املرأة (والرجل كذلك) بني الفضاء العام والفضاء الخاص .وقد يجادل
بعضهم بأ ّن تطبيق مثل هذه املفاهيم واالقرتابات املستمدة من
حقل معريف غريب النشأة عىل حركة ذات أيديولوجية مغايرة ينطوي
عىل إجحاف موضوعي ومغالطة منهجية ،إال أننا نوضح أ ّن هذه
املفاهيم واملقوالت ليست بالرضورة متناقضة ومبادئ الدين اإلسالمي
ومقاصده ،والذي تستمد منه حركة اإلخوان املسلمني أيديولوجيتها،
بدليل أ ّن العقدين األخريين شهدا بروز مدرسة فكرية يُطلق عليها
"النسوية اإلسالمية" ،تسعى من خالل االستفادة من دراسات النوع
االجتامعي إلعادة تأكيد مبادئ العدالة واملساواة والحرية التي
جاء بها اإلسالم ،من خالل نقد املعرفة الدينية والتجربة التاريخية
اإلسالمية ،لتخلصهام مام فيهام من انتقاص للمرأة املسلمة ومتييز
ضدها وظلم لها(((.
أما املسألة الثانية فهي أ ّن الورقة تنطلق يف مقاربتها ملوضوع
املرأة اإلخوانية من افرتاض أسايس وهو أ ّن مساعي النظام يف مرص
إلقصاء جامعة اإلخوان املسلمني واستئصالها من الحياة السياسية
واملجتمع لن تكلل غالبًا بالنجاح((( ،ومع ذلك فإننا نعتقد أيضً ا أ ّن
الجامعة ستُضطر إىل إدخال تغيريات رئيسة وشاملة ،عىل الصعيدين
األيديولوجي والتنظيمي ،حتى تتمكن من إعادة الحصول عىل
الرشعية يف الدولة واملجتمع.
 1مثة عدد وافر من األدبيات واإلسهامات الفكرية التي تصب يف إطار مدرسة "النسوية
اإلسالمية" وحركتها ،والتي تنتجها منظّامت غري حكومية يف أنحاء العامل العريب واإلسالمي؛
مثل مؤسسة املرأة والذاكرة يف مرص ،ومؤسسة أخوات يف اإلسالم وحركة مساواة يف ماليزيا،
ومجموعة عاملات يف إندونيسيا ،إضافة إىل باحثات وكاتبات مثل أميمة أبو بكر وهدى الصدة
وهدى السعدي وأماين صالح وزيبة مري حسيني وليىل أحمد وغريهن .للمزيد ،انظر :أميمة
أبو بكر (تحرير) ،النسوية والدراسات الدينية ،ترجمة رندة أبو بكر (القاهرة :مؤسسة املرأة
والذاكرة ،)2012 ،وتحديدًا مقدمة املحررة؛ أميمة أبو بكر وشريين شكري ،املرأة والجندر:
إلغاء التمييز الثقايف واالجتامعي بني الجنسني (حوارات لقرن جديد) (دمشق :دار الفكر
املعارص ،)2002 ،وتحديدًا الفصل الذي كتبته أميمة أبو بكر بعنوان "النسوية ،قضايا الجندر،
والرؤية اإلسالمية"؛ وليىل أحمد ،املرأة والجنوسة يف اإلسالم :الجذور التاريخية لقضية جدلية
حديثة ،ترجمة منى إبراهيم وهالة كامل (القاهرة :املجلس األعىل للثقافة.)1999 ،
 2لالطالع عىل مسوغات هذا الرأي ،انظر :خليل العناين" ،جامعة اإلخوان املسلمني يف
مرحلة ما بعد مريس" ،سياسات عربية ،العدد ( 4أيلول /سبتمرب  ،)2013ص .23-14
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خطاب حركة اإلخوان المسلمين
تجاه المرأة
•منذ نشأة حركة اإلخوان املسلمني يف مرص عام  ،1928ضَ ّمنت
الحرك ُة املرأ َة يف خطابها الفكري ،ويبدو أنّ مؤسس الحركة
حسن الب ّنا مل يكن لديه تص ّور مسبّق إلدماج املرأة ضمن حركته
الجديدة ،فهو حينام أنشأ فرقة األخوات املسلامت عام 1933
كان يهدف إىل تثقيف نساء اإلخوان وقريباتهم بأمور دينهن،
إال أنّ عمل الفرقة تط ّور بعد ذلك ،واتسع ليستقطب النساء
من خارج دائرة أرس أعضاء اإلخوان ،وأصبحت النساء جز ًءا
من عملية التعبئة والحشد للجامعة ،وإن كان نشاطهن اقترص
أساسا(((.
عىل االضطالع بأدوار دعوية واجتامعية وخريية ً
•لقد أَ ْولت الجامع ُة املرأ َة اهتاممها ألسباب عدة ،من أهمها :أنّ
خطاب الحركة مو ّجه إىل الرشائح املجتمعية كافة ،واملرأة منها،
إضافة إىل دور املرأة املهم يف تحقيق رسالة الحركة وغايتها
بإصالح املجتمع وأسلمته ،فخطاب الحركة يعترب أنّ انحالل
وتفسخه يبدأ بتفكك األرسة ،والحركة ت ُعيل من دور
املجتمع ّ
املرأة يف صون متاسك األرسة .فوفقًا للسيدة لبيبة أحمد،
"أساس إصالح هذه
رئيسة أول فرقة لألخوات املسلامت ،فإنّ
َ
إصالح األرسةُ ،
إصالح الفتاة"((( .هذا
وأول إصالح األرسة
األمة
ُ
ُ
باإلضافة إىل العامل الرباغاميت املتمثل يف الثقل الدميوغرايف
للمرأة ،فهي تشكّل نصف املجتمع؛ ما يعني أنّ استقطاب
يوسع القاعدة الشعبية للجامعة.
املرأة ِّ
• ّأسس حسن الب ّنا رؤيته وحركتَه إىل املرأة يف الوثيقة التي
وضعها بعنوان "رسالة املرأة املسلمة" .مل تتطرق الوثيقة إىل

 3انظر :عامر شامخ ،اإلخوان واملرأة بني هموم الواقع وإشكاليات الخصوم (القاهرة:
دار النرش للجامعات ،)2009 ،ص  .103وقد شهد العمل النسوي اإلخواين انطالقة يف عام
 1944مع إطالق أول لجنة تنفيذية لألخوات املسلامت بأمر من حسن البنا وبإرشاف محمود
الجوهري ،وهي اللجنة التي ضمت  12أختًا برئاسة السيدة آمال العشاموي وكانت وكيلتها
السيدة فاطمة عبد الهادي .أما ما يقال عن دور السيدة زينب الغزايل يف إنشاء الجناح
النسوي للجامعة ،فهو غري دقيق ألنّها كانت لديها جمعية السيدات املسلامت ،وعرض عليها
الب ّنا االنضامم للجامعة وقيادة قسم األخوات املسلامت ،إال أنها رفضت العرض ،ومل تنضم
للجامعة وتقود القسم إال بعد مقتل الب ّنا .انظر :فاطمة عبد الهادي ،رحلتي مع األخوات
املسلامت :من اإلمام الشهيد حسن البنا إىل سجون نارص ،إعداد وتحرير حسام متام (القاهرة:
دار الرشوق ،)2011 ،ص .23-21
 4من نص خطاب لها ،مستمد من :حسن البنا ،مذكرات الدعوة والداعية (الكويت :مكتبة
آفاق ،)2012 ،ص .202

دراسات وأوراق تحليليّة
دور المرأة اإلخوانية :دراسة في المحددات والتحوالت بعد عزل محمد مرسي

ولكن الب ّنا أقر فيها بحقوق املرأة الشخصية
قضايا املرأة كلهاّ ،
واملدنية والسياسية؛ إذ ورد فيها ما نصه" :اإلسالم يرفع قيمة
املرأة ويجعلها رشيكة للرجل يف الحقوق والواجبات ،وقد
اعرتف اإلسالم للمرأة بحقوقها الشخصية كاملة وبحقوقها
لكن الب ّنا مل
املدنية كاملة وبحقوقها السياسية كاملة أيضً ا"ّ .
يجعل املرأة متامثلة والرجل يف الحقوق والواجبات "تب ًعا
للفوارق الطبيعية التي ال مناص منها بني الرجل واملرأة ،وتب ًعا
الختالف املهمة التي يقوم بها كل منهام" .وبينام اعرتف الب ّنا
بحق املرأة يف العمل وبدورها يف الشأن العام ،فإنه عاد وأكد
عىل أنّ "اإلسالم يرى للمرأة مهم ًة طبيعية أساسية هي املنزل
والطفل"((( .بل إنّ الب ّنا حرص تعليم املرأة يف املعارف والعلوم
التي تحتاج إليها "بحكم مهمتها ووظيفتها التي خلقها الله لها:
تنظيم بيتها ورعاية أطفالها"((( ،وإن كان حصل تطور يف فكر
الجامعة وسلوكها يف هذا الشأن تاليًا ،إذ دعمت تعليم املرأة
وتحصيلها جميع املعارف والعلوم بال أي قيود ،وكان لها دور
مجتمعي ملموس يف النهوض باملرأة عىل املستوى التعليمي،
من خالل إنشاء املدارس واملعاهد و ُدور محو األمية.

•وتتضح يف تلك الوثيقة التأسيسية رؤية حركة اإلخوان املسلمني
نصا آخر حول
إىل قضية املرأة؛((( وبخاصة أنّ الحركة مل ت ُنتج ً
املرأة إال بعد أكرث من ستة عقود (أي وثيقة املرأة عام .)1994
فقد ظلت الحركة ترتكز عىل رسالة الب ّنا تلك .ومن املالحظ
أنه بينام سعت حركات إسالمية أخرى إىل أن تؤسس لتنظري
تحرري يف ما يخص قضية املرأة ،كام فعلت الحركة السودانية
من خالل تأليف قائدها حسن الرتايب كتاب املرأة بني األصول
والتقاليد (الذي نرش أول مرة عام  ،)1974وحركة النهضة
التونسية من خالل تأليف زعيمها راشد الغنويش كتاب املرأة
بني القرآن وواقع املسلمني (صدرت طبعته األوىل عام ،)1984
فإنّ حركة اإلخوان املسلمني ج َمدت عند رسالة الب ّنا تلك،
 5انظر" :رسالة املرأة املسلمة لإلمام حسن البنا" ،يف "ويكيبيديا اإلخوان املسلمون" عىل
شبكة اإلنرتنت:
http://goo.gl/bDU6ny
 6املرجع نفسه.
 7من املهم هنا لفت انتباه القارئ إىل أ ّن هذه الرؤية ينسبها الب ّنا ،واإلخوان املسلمون
من بعده ،إىل اإلسالم نفسه ،كام يرد يف نص الرسالة وليس إىل فَهمهم أو قراءتهم هم لإلسالم!
وهذه إحدى اإلشكاليات الجذرية للخطاب الفكري للجامعة ،ولكنها ليست موضع اهتاممنا
يف هذه الورقة.
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عدا بعض الكتابات التي أنتجها علامء معارصون قريبون
للحركة ،مثل محمد الغزايل وعبد الحليم أبو شقة ويوسف
القرضاوي(((.

•إنّ الرؤية التي طرحها الب ّنا ،وسارت عليها الحركة من بعده،
إنْ كانت تق ّر ابتدا ًء بحقوق املرأة ،فإنها بعد ذلك تنتقص
من هذه الحقوق من طريقني :األول ،هو تأكيد عدم املساواة
التامة بني الرجل واملرأة يف الحقوق والواجبات ألسباب تتصل
بـاختالف األدوار الوظيفية واملجتمعية واإلنسانية لكل منهام
نتيجة لالختالف البيولوجي؛ مبعنى أنّ الحركة ت ُجري متيي ًزا
بني املرأة والرجل عىل أساس "الجنس" .أما الطريق الثاين
فهو تقييد حقوق املرأة برشط ّأل تتعدى عىل دورها األسايس
املتمثل يف البيت واألرسة ،ما يعني أنّ الحركة تفصل بني الفضاء
العام والفضاء الخاص للمرأة ،وتعطي الثاين أولوية عىل األول.
•ومن يطّلع عىل الوثائق السياسية التي أصدرتها الجامعة
يف السنوات األخرية يتبني له استمرارية تلك األطروحة التي
ال تشتمل عىل اإلميان باملساواة الكاملة بني الرجل واملرأة،
والتي تحرص أيضً ا أولوية املرأة يف األرسة والبيت ،وتضع قيو ًدا
"رشعية" عىل االنخراط الكامل والحر للمرأة يف الحيز العام،
مثل االلتزام بالزي الرشعي وعدم االختالط بالرجال.

•وهــذا ما يتبدى يف وثيقة اإلخــوان املسلمني حول املرأة
الصادرة عام  ،1994فبينام أقرت الوثيقة حقوق املرأة املدنية
والسياسية كافة ،فإننا نلحظ أنها جعلت لوظيفة املرأة يف
األرسة واملنزل أسبقية عىل غريها من الوظائف((( ،واملوقف
نفسه يتك ّرر يف الربنامج السيايس للجامعة الذي صدر عام
 .((1(2007وانطالقًا من رؤية الجامعة إىل أدوار املرأة وفق
املحدد البيولوجي ،فقد حرم الربنامج املرأة حقًا من حقوق
املواطنة ،وهو حقها يف تسلم وظيفة رئاسة الدولة ،بدعوى
أنّ "الواجبات واملسؤوليات امللقاة عىل عاتق رئيس الدولة،

كتاب الغزايل املعنونني قضايا املرأة بني التقاليد الراكدة والوافدة ،والسنة النبوية
 8كام يف َ
بني أهل الفقه وأهل الحديث؛ وموسوعة عبد الحليم أبو شقة حول تحرير املرأة يف عرص
الرسالة؛ ومؤلفات الشيخ يوسف القرضاوي املتفرقة.
 9انظر :وثيقة اإلخوان املسلمني حول املرأة ،يف :شامخ ،ص .224-213
نصا ما ييل ..." :عىل أهمية الدور الذي تلعبه املرأة يف حقل العمل،
 10ففي الربنامج ورد ً
إال أنه يلزم توازن هذا الدور مع الرسالة السامية التي تحملها املرأة يف منزلها وبني أبنائها
سعيًا الستقامة وصالح لبنة املجتمع األوىل" .انظر نص مسودة الربنامج يف :شامخ ،ص .226
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مثل ،تتناقض مع األدوار املقبولة اجتامع ًيا
كقيادة الجيش ً
للمرأة"(.((1

•وبينام أكّــد الربنامج االنتخايب لحزب الحرية والعدالة
لالنتخابات الربملانية لعام  2011عىل "ضامن حصول املرأة
عىل جميع حقوقها" ،فإنه عاد ورشطه "مبا ال يتعارض مع
الرشيعة اإلسالمية ،ومبا يحقق التوازن بني واجباتها وحقوقها"؛
أي إنّه تابع األخذ برؤية الجامعة إزاء املرأة وقضيتها ،وهي
الرؤية التي تحرص حقوق املرأة ،دون الرجل ،بالتوافق مع
الرشيعة اإلسالمية وبأولوية دورها األرسي .وحتى يف البند
الخاص باملرأة يف الربنامج ،وبعد أن يتحدث عن املساواة بني
الرجل واملرأة ومتكينها اجتامع ًيا وسياس ًيا ،يحرتز بالتأكيد عىل
"احرتام وتقدير ودعم دور املرأة األصيل كزوجة وأم ومنشئة
لكن الربنامج ،مثل باقي
لألجيال وتهيئتها للقيام بهذا الدور"ّ ،
األدبيات والوثائق ،ال يذكُر الرجل إىل جانب املرأة عىل قدم
املساواة عند الحديث عن الدور والرسالة تجاه األرسة واألبناء،
وال يطالبه بتحقيق التوازن بني دوره يف الفضاء العام ودوره يف
الفضاء الخاص(.((1
ومن دون الغوص يف تفاصيل قضايا املرأة ،سواء تلك املتعلقة مبسائل
األحوال الشخصية أو مبسائل الحقوق االجتامعية واالقتصادية
والسياسية ،فإنّ الرؤية الفكرية التي تتبناها الحركة إزاء املرأة متيل
إىل املحافظة والسلفية ،حتى مقارنة برؤية حركات إسالمية أخرى،
كام يف تونس والسودان وتركيا.
ومن املنظور اللربايل ،يُتهم اإلخوان املسلمون بتبني أيديولوجية
معادية للمرأة وحقوقها ،والنظرة إىل النساء بنظرة محافظة للغاية،
فربأي القوى اللربالية أنّ حركة اإلخوان املسلمني "تحرم النساء
من حقوقهن املدنية والسياسية ،وت ُخرجهن من الحياة العامة،
وتعاملهن كقارصات دامئات تحت وصاية الذكر يف األرسة"( .((1كام

 11املرجع نفسه ،ص  .226إال أ ّن النقد الذي تعرض له البند ،حمل بعض قيادات الجامعة
إىل تربيره بالقول إ ّن هذه مسودة أوىل فحسب وليست نهائية.
 12انظر نص الربنامج االنتخايب لحزب الحرية والعدالة يف:
http://goo.gl/lViDao.
13 Nathan J. Brown, Amr Hamzawy and Marina Ottaway, “Islamist
Movements and the Democratic Process in the Arab World: Exploring the
Gray Zones,” Carnegie Papers, no. 67 (March 2006), p. 15, at: http://goo.gl/
FB8H8b
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ت ُتهم الحركة من منظور نسوي بأنها مت ّيز بني الرجال والنساء ،وأنها
نقلت قوامة الرجل عىل املرأة من حيز البيت إىل حيز املجتمع(.((1
بل إنّ الحركة يف نظر املنظامت الحقوقية والنسوية عملت عىل
تقويض مكاسب املرأة املرصية ،خالل الفرتة التي حكمت فيها
البالد يف عامي  2012و ،2013كام حصل يف الجمعية التأسيسية
لصياغة الدستور عام  ،2012التي هيمن عليها اإلخوان املسلمون
والسلفيون ،فبعد إرصار القوى اإلسالمية عىل تقييد حقوق املرأة
مببادئ الرشيعة اإلسالمية ورفض القوى العلامنية هذا التقييد
خشية فتح باب للتعدي عىل حقوق املرأة ،جرى حذف املادة
املتعلقة بحقوق املرأة كلها .ويبدو أن مترتس اإلخوان املسلمني خلف
تقييد حقوق املرأة مببادئ الرشيعة اإلسالمية ،ينبع من اعتقادهم
أنه من دون هذا التقييد "ميكن أن تنقلب بعض الحقوق التي
تعطيها الرشيعة للرجل وليس للمرأة ،مثل حق الرجل يف الزواج
من أربع نساء أو قوانني املرياث التي تعطي الرجل نصي ًبا أكرب من
املرأة" ،وأنّ هذا الرشط "يضمن عدم اتباع مرص لالتفاقات العاملية
املتعلقة بالحقوق العاملية للمرأة ،التي تفرض املساواة التامة وتجرد
شخصيتنا كشعب متدين يحرتم اإلسالم" ،عىل حد قول أميمة كامل
إحدى األخوات املسلامت العضوات يف الجمعية التأسيسية(.((1
يبدو أنّ حركة اإلخوان املسلمني يف نظرتها إىل املرأة وتعاملها معها
ترفض املساواة التامة بينها وبني الرجل ،وت ُق ّدم قضية االهتامم
باألرسة وحاميتها عىل قضية حرية املرأة وحقوقها ،عىل اعتبار
أنّ "الوظيفة األهم للمرأة هي أن تكون أ ًما ،فهذه هي وظيفتها
األساسية" ،عىل حد قول أميمة كامل( ،((1وأنّ "أول دور للمرأة يف
مرص هو داخل األرسة ،كزوجة وأم ،ثم تأيت السياسة أو العمل يف
املرتبة الثانية" ،كام تقول عزة الجرف ،إحدى عضوات الجامعة يف
الجمعية التأسيسية للدستور املرصي لعام .2012
إنّ رؤية الحركة إىل املــرأة بعامة ،انعكست عىل واقع املرأة
وحضورها يف الحركة نفسها ،كام سرنى تال ًيا.

 14انظر :هبة يحيى ورشوق عبد الرحمن" ،املرأة يف فقه اإلخوان املسلمني" ،يف :مجموعة
مؤلفني ،اإلخوان املسلمون -1 ،التأسيس ،الكتاب الثاين عرش (ديب :مركز املسبار للبحوث
والدراسات ،كانون األول /ديسمرب  ،)2007ص .231
نقل عن" :املرأة تربك الدستور املرصي الجديد" ،سكاي نيوز عربية 10 ،ترشين الثاين/
ً
15
نوفمرب  ،2012انظر:
http://goo.gl/nooZdC
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دراسات وأوراق تحليليّة
دور المرأة اإلخوانية :دراسة في المحددات والتحوالت بعد عزل محمد مرسي

الحضور السياسي والتنظيمي
للمرأة في حركة اإلخوان
المسلمين
ليس من أغراض هذه الورقة التأريخ لوجود املرأة وحركتها يف سياق
جامعة اإلخوان املسلمني ،أو تتبع تط ّور حضورها فيها ،لك ّن ما يعنينا
هو استقراء ماه ّية هذا الحضور وقَسامته( .((1ومثلام أوضحنا سابقًا،
عنيت الحركة يف مرص مبخاطبة املرأة ،واستقطاب النساء لدعوتها،
لذا سعت إلنشاء منظامت غري حكومية مو ّجهة إىل املرأة ،سواء
كانت هذه املنظامت دعوية أو خدمية خريية (صحية ،وتعليمية،
وتشغيلية) ،كام سعت إلقامة فرع نسايئ لتنظيمها.
ال جدال يف أ ّن حضور "األخت املسلمة" يف مجاالت العمل االجتامعية،
الدعوية والرتبوية والخريية ،تطغى كث ًريا عىل حضورها يف مجال
العمل السيايس ،وهذا عائد يف أصله إىل أ ّن خطاب الحركة ،منذ حسن
الب ّنا ،ركز عىل "الدور االجتامعي للمرأة يف األرسة والدعوة"( .((1ففي
أدبيات اإلخوان ،هناك "تقسيم حاد بني الخاص والعام  ...وتقسيم يف
األدوار راسخ يف العقلية ،رغم االقتناع باالجتهادات املختلفة الداعمة
لدور املرأة السيايس"( .((1ونتيجة لهذا النسق الفكري ،مل يتّسم حضور
املرأة السيايس يف الحركة عىل قدر حضورها يف األدوار الدعوية
واالجتامعية.
•عىل صعيد املشاركة السياسية لألخت املسلمة ،نجد أنه منذ
انفتاح نظام حسني مبارك نسبيًا عىل جامعة اإلخوان املسلمني
يف أواسط مثانينيات القرن الفائت ،وسامحه لها باالنخراط يف
العملية السياسية عرب االنتخابات الربملانية والنقابية ،ولو بصورة
محدودة ومق ّيدة ،بدأ نشاط "األخوات املسلامت" ميتد إىل هذه
املساحة .فقد حرصت الجامعة عىل استغالل جهد "األخت
املسلمة" يف تعزيز أجندتها السياسية وأهدافها ،فأرشكت
النساء يف صفوفها يف مهامت سياسية؛ كاملساعدة يف حشد
األعضاء واملنارصين ،وتنظيم الحمالت االنتخابية ،واملشاركة

 17ملعرفة الجذور التاريخية لوجود املرأة وتطور نشاطها ضمن الحركة ،انظر :أميمة عبد
اللطيف" ،يف ظالل اإلخوان :النساء يف جامعة اإلخوان املسلمني املرصية" ،أوراق كارنيغي،
العدد ( 13ترشين األول /أكتوبر .)2008
 18برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  :2005نحو نهوض
املرأة يف الوطن العريب (نيويورك :منشورات برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،)2006 ،ص .196
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يف التصويت يوم االنتخابات( .((2وللمفارقة ،فإ ّن الجامعة ،إىل
جانب الحزب الوطني الحاكم آنذاك ،كانا أكرث تنظيمني سياسيني
يعتمدان بشكل كبري عىل القوة التصويتية للنساء يف االنتخابات
املختلفة(.((2

•ومع ذلك ،تأخّر ترشح املرأة اإلخوانية لالنتخابات الربملانية
مقارن ًة بالرجل؛ فرشّ حت الجامعة امرأة من بني صفوفها أول
مرة يف انتخابات عام ( 2000جيهان الحلفاوي يف اإلسكندرية)،
ثم أعادت الك ّرة يف انتخابات عام ( 2005مكارم الديري يف
القاهرة) .أما يف انتخابات عام  2010فرشحت الجامعة  13امرأة
من صفوفها.
•بيد أنه من املهم التوقف عند أول مشاركة سياسية للمرأة
اإلخوانية؛ إذ إ ّن ترشح جيهان الحلفاوي لالنتخابات الربملانية
عام  2000مل يكن مببادرة من الحركة ،بل مببادرة فردية من
زوجها القيادي يف الجامعة ،الدكتور إبراهيم الزعفراين؛ بهدف
تحسني النظرة الخارجية للجامعة ،بدليل أ ّن هذه الخطوة لقيت
يف البداية معارضة واسعة يف أطر الجامعة( .((2أما مشاركة
الحركة بثالث عرشة مرشحة يف انتخابات عام  ،2010فكان
استجابة لتطبيق نظام "الكوتا" النسائية أول مرة يف انتخابات
مجلس الشعب املرصي.

•وعىل الرغم من أ ّن الجامعة رشّ حت النساء لالنتخابات الربملانية،
فمن املالحظ أنّهن مل ميثلن مناذج قيادية متميزة ،سواء عىل
صعيد العمل الربملاين أو العمل السيايس األوســع ،وهذا ما
وضح خالل مشاركتهن السياسية الواسعة يف فرتة االنفتاح
الدميقراطي القصرية بعد ثورة  25يناير .وهذا يعود – جزئ ًيا -
إىل ضعف التنشئة والتأهيل السيايس للمرأة يف أطر الجامعة،
والنزعة األبوية يف فكر الحركة وسياساتها التي تغيّب دور املرأة
وتهمشها.
والواقع أ ّن تلك النزعة انسحبت عىل وضع املرأة التنظيمي داخل
تحصل مكانتها كاملة وعىل قدم
الحركة؛ فالناشطة اإلخوانية مل ِّ

 20أميمة عبد اللطيف ومارينا أوتاوي" ،املرأة يف الحركات اإلسالمية :نحو منوذج إسالمي
لنشاط املرأة" ،أوراق كارنيغي ،سلسلة الرشق األوسط ،رقم ( 2حزيران /يونيو  ،)2007ص .8
 21يرسي العزباوي" ،من جامل عبد النارص إىل محمد مريس :املرأة يف املجالس املنتخبة"،
موقع املركز العريب للبحوث والدراسات ،القاهرة 29 ،كانون األول /ديسمرب  ،2013انظر:
http://goo.gl/OK0dhw
 22لالطالع عىل حيثيات ترشح الحلفاوي ،انظر :انتصار عبد املنعم ،حكايتي مع اإلخوان:
مذكرات أخت مسلمة (القاهرة :الهيئة املرصية العامة للكتاب ،)2011 ،ص .182-175
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املساواة مع اإلخــواين الرجل ،وما فتئت الحركة تعترب أ ّن نشاط
"األخت املسلمة" وفاعليتها يف الحيز العام يعد ثانويًا مقابل دورها
األسايس يف الحيز الخاص (األرسة) .كام أن "النشاطية" النسائية يف
الحركة كانت تاريخ ًيا تقع عىل الهامش ال يف مركز التنظيم .وأبلغ
دليل عىل هذا القول هو أ ّن قسم األخوات املسلامت ،منذ نشأته،
منفصل عن
ً
مل يكن جز ًءا من البنية التنظيمية للجامعة ،فقد ظل
التنظيم األسايس ،يُعامل كفرع أو ملحق ،بل إنه إما يرأسه رجل أو
أ ّن الوسيط بني القسم والتنظيم األم يكون من الرجال عادة .وهكذا،
بقيت "األخت املسلمة" مه ّمشة عن القيام بدور مؤثر يف سياسات
الحركة ،ومغيبة عن هيكلية صنع القرار فيها .فمنذ تأسيس الجامعة
"مل تحصل أية امرأة عىل عضوية مكتب اإلرشاد ،أو مجلس شورى
الجامعة ،وظلت املرأة اإلخوانية بعيدة عن أي منصب إداري قيادي
داخل الجامعة"( ،((2عىل الرغم من أ ّن النساء ميثلن – وفق أقل
التقديرات – ما بني  25و 30يف املئة من إجاميل أعضاء الجامعة( ،((2يف
حني أ ّن تقديرات أخرى ترفع النسبة إىل النصف تقريبًا(.((2

•والسؤال الذي يظهر يف هذا السياق هو :ما هو موقف "األخوات
املسلامت" من هذا التهميش السيايس والتنظيمي له ّن يف أطر
الحركة؟ هل ميكن القول إ ّن هناك شعو ًرا بالغنب تولّد لدى
نساء الحركة ،ومن ث ّم ميكن تل ّمس تذ ّمر يف أوساط النساء
اإلخوانيات؟ وعىل نحو أعم ،ما هو موقف "األخت املسلمة"
من الرؤية الفكرية للحركة إزاء املرأة؟
•ال ميكن القول إ ّن هناك "إجام ًعا" لدى أوساط اإلخوانيات بأ ّن
حقوقه ّن داخل الجامعة "مهضومة" ،أو أنه ّن يعانني متيي ًزا أو
ظلم ،وهذا عائد جزئيًا إىل التنشئة التنظيمية للجامعة التي
ً
تقوم عىل "السمع والطاعة والتج ّرد والثقة يف القيادة" ،والتي
تجعل من الصعب عىل النساء الخروج عىل التوجه العام
للجامعة(.((2

علم" ،املرأة داخل تنظيم اإلخوان املسلمني :تبعية أم مساواة؟" ،جريدة السفري،
 23منى ّ
 17ترشين األول /أكتوبر  ،2012انظر:
http://goo.gl/IRHuhi
نقل عن :أميمة عبد اللطيف ،ص .10
ً
24
 25كام ورد يف:
Roula Khalaf, “The Muslim Sisterhood,” Financial Times, November 2, 2012,
at: http://goo.gl/VGavg
عبت عنه نور الهدى ،رئيسة تحرير مجلة الزهور التابعة لجامعة اإلخوان
 26هذا الرأي ّ
علم.
نقل عن :منى ّ
املسلمني ،والعضو املؤسس يف حزب الحرية والعدالةً .
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•ومع ذلك ،فهناك بعض اإلخوانيات الاليئ أخذن يف السنوات
األخــرة يستشعرن التهميش والتمييز الــذي تعانيه املرأة
اإلخوانية ،مثل الكاتبة انتصار عبد املنعم التي انشقت عن
الجامعة ،والتي كشفت عن النظرة القارصة للمرأة والوصاية
التي تخضع لها يف التنظيم من قبل الرجال( .((2يف حني أ ّن
بعضهن اآلخر ،بقني يف إطار الجامعة لكنه ّن أخذن ينادين
مبشاركة سياسية أوسع ،ومتثيل أفضل يف املناصب القيادية العليا،
كام حصل مع رشا أحمد ،إحدى فتيات اإلخوان ،التي كتبت
تدوينة يف عام  2007بعنوان "رسالة إىل املرشد العام" ،تستنكر
تغييب األخوات عن اختيار قيادة الحركة أسوة بالرجال(.((2
بل إ ّن بعضهن أيضً ا "طالنب باالندماج التام للفروع النسائية يف
الجهاز الرئييس للحركة"( .((2ولك ّن هؤالء النسوة ال ميثلن إال
يعبن عن التيار السائد فيه.
أقلية يف التنظيم ،وال ّ
•واألهم من ذلك ،أنه حتى اللوايت رفضن وضعية املرأة يف الحركة،
فإنه ّن مل يخرجن عىل الرؤية الفكرية للحركة؛ إذ بقني يتبنني
اآلراء الفقهية التقليدية والخطاب الفكري املحافظ للجامعة
الذي يعترب أ ّن دور املرأة يف البيت واألرسة مق َّدم عىل دورها
العام والحريك ،مبعنى أ ّن مطالبتهن بتعديل وضعية األخوات
يف التنظيم إمنا هي دعوة إىل إصالح إجرايئ ،ال تغيري فكري
جذري؛ لذا ،مل تتمخض عن نتيجة نوعية يف ما يخص وضع املرأة
اإلخوانية ،وهذا ما يقتيض التوسع يف مناقشة املحددات لدورها.

محــددات دور المــرأة في حركة
اإلخوان المسلمين
•أ ْولــت جامعة اإلخــوان املسلمني اهتام ًما كب ًريا منذ البداية
إىل الــدور الــذي ميكن أن تؤديه "األخــت املسلمة" يف نرش
أيديولوجيتها ،وتوسيع قاعدتها الشعبية ،إال أنه من املالحظ
أن "نشاطية" املرأة يف الحركة كانت تتسم بسمتني أساسيتني:
األوىل ،أنها كانت تقبع يف هامش الحركة ال يف مركزها ،ويف
دور التبعية والخضوع للرجل ال يف دور الرشيك واملساوي يف
 27انظر :انتصار عبد املنعم.
نقل عن:
ً
28
“Girl Power: Inside Egypt's Muslim Sisterhood,” October 17, 2013, at: http://
goo.gl/GYXg3y
 29أميمة عبد اللطيف ومارينا أوتاوي ،ص .12
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القيادة واملهامت .أما السمة الثانية ،فهي أ ّن تلك "النشاطية"
كانت جز ًءا من تعزيز األجندة السياسية واالجتامعية للحركة،
ومل تكن مو ّجهة يف الخصوص إىل قضية املرأة نفسها .وهذا ما
جعل بعض الباحثات يُرشن إىل أن "الجامعات اإلسالمية [ومنها
جامعة اإلخوان املسلمني] استغلت النساء املندرجات يف إطارها
يف الدعوة ألهدافها ولربامجها"(.((3

•ولكن من الناحية املوضوعية ،مل تكن حركة اإلخوان املسلمني
متفردة يف هذا التوجه "الرباغاميت" ،فكل األحزاب السياسية يف
البلدان العربية أدرجت قضية املرأة "ضمن برامجها السياسية
بأبعادها االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،ومل تنظر إليها
بوصفها قضية نوعية يقتيض متيزها يف الخطاب السيايس العام،
بل قدمتها باعتبارها جز ًءا من املسألة االجتامعية العامة"(.((3
كام أ ّن التهميش الذي تعيشه املرأة الناشطة ال يقترص عىل هذه
الحركة ،بل ميتد إىل الحركات السياسية األخرى ،مثل اللربالية
واليسارية والقومية؛ فوضع املرأة يف هذه الحركات ليس أفضل
حالً من وضع املرأة اإلخوانية؛ إذ إ ّن "السمة العامة لألحزاب
السياسية يف الدول العربية ،سواء كانت معارضة أو يف السلطة،
تتمثل يف ضعف الحضور النسايئ يف العمل الحزيب الذي يربز
من خالل غياب شبه كيل للنساء يف املراكز القيادية عىل كل
املستويات ويف كل الفضاءات ،ووجود محتشم ومحدود يف
الهياكل املتوسطية ويف الهياكل السفىل"(.((3
•وبناء عليه ،إن كانت حالة الهامشية الحزبية والسياسية للمرأة
متامثلة يف الحركات اإلسالمية وغري اإلسالمية؛ فلامذا يجري
تسليط الضوء عىل وضع املرأة يف الحركات األوىل أكرث منها يف
الثانية؟
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تحكمه ثقافة سياسية واجتامعية( .((3أما بالنسبة إىل الحركات
اإلسالمية ،فإ ّن هامشية الدور السيايس للمرأة يعود إىل النظرة
األيديولوجية إىل املرأة لدى اإلسالميني بعامة ،وهي النظرة التي
تعترب أ ّن االشتغال بالسياسة والعمل العام ليس من أولويات
املرأة ووظيفتها الرئيسة.

•وعىل نحو تفصييل ،هناك نوعان من العوامل التي ع ّوقت حضور
املرأة عىل قدم املساواة مع الرجل يف حركة اإلخوان املسلمني،
وال سيام يف املجال السيايس والحزيب؛ وهي عوامل موضوعية
تتصل بالحركة واملجتمع ،وأخرى ذاتية تتعلق باملرأة نفسها.
•تكمن العوامل املوضوعية يف سطوة املفاهيم الذكورية يف فكر
حركة اإلخوان املسلمني وقادتها ،وهيمنة السلطة األبوية عىل
البنى التنظيمية للحركة .ونتيجة للنزعة الذكورية ،وقعت الحركة
يف خطأ الفصل بني الحيز الخاص والحيز العام للمرأة ،فأَ ْعلت
من األول عىل حساب الثاين ،وهذا ما جعلها تركّز عىل األدوار
التي تناسب الحيز الخاص ،مثل األدوار الدعوية واالجتامعية،
والتعامل مع أدوار الحيز العام مبنطق الرضورة .كام أ ّن تركيز
الجامعة عىل الحجاب وذ ّم االختالط ،أسهم يف تدين حضور املرأة
يف الفضاء العام ،وال سيام يف املجال السيايس.

•إ ّن حرص الحركات اإلسالمية حركة املرأة باملجال الخاص ،أي يف
عالقتها بزوجها وأرستها ومع نفسها من خالل ملبسها ،من دون
التطرق يف الكثري من األحيان إىل الدور الذي يجب أن تقوم به
املرأة يف الحياة العامة ،جعل تعاطيها مع املرأة داخل الحركة
أو خارجها هو "تعاطي أو تعامل مرشوط يف معظمه"( ،((3كام
تقول غادة موىس .لذا ،وقعت املسلامت الحركيات "يف سطوة
التمييز" يف الحركات اإلسالمية ((3(،ويجري التعامل معه ّن "كقوة
احتياط فقط ،أي اللجوء إىل استخدامهن عند الرضورة ،وتحديد
مهامهن يف الجبهة الخلفية"( ،((3مبعنى أنه ّن مجرد خاضعات
ومطيعات لقوامة الرجل الحزبية والسياسية!

•يكمن الجواب يف اختالف تفسري الظاهرة بني الحركات اإلسالمية
والحركات األخرى؛ مبعنى أ ّن تجليات الظاهرة واحدة ،لك ّن
أسبابها وجذورها مختلفة .فهامشية املرأة يف الحركات اللربالية
واليسارية ميكن أن ت ُحال إىل الجدلية املركّبة بني الخطاب
النظري املنارص لنهوض املرأة سياسيًا وبني األداء الفعيل الذي

•ومن هنا تواجه الناشطات اإلسالميات ثقافة ذكورية أبوية يف
داخل الحركة اإلسالمية نفسها أدت إىل "تحجيم املرأة عىل
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•والغريب أ ّن األخوات املسلامت يف مرص مل ينفتحن حتى عىل
األفكار التحررية التي نادى بها مفكرون إسالميون ،مثل جامل
البنا ،أو تلك التي متثّلتها حركات إسالمية أخرى ،مثل حركة
النهضة يف تونس أو حزب العدالة والتنمية يف تركيا ،كام أنه ّن مل
يتعاطني مع مخرجات املدرسة "النسوية اإلسالمية" التي تقارب
قضية املرأة وحقوقها من منظور اإلسالم .وكام تقول الباحثة
"النسوية اإلسالمية" أميمة أبو بكر ،فإ ّن "معظم األخوات
يشغلن وظائف مهنية ،وه ّن نشيطات وحيويات وقويات ج ًدا،
لكنه ّن ال ميلكن وع ًيا نسويًا"(.((4

أساس منطق الحامية وليس َمأسسة حضورها السيايس"( .((3وهو
منطق سنتطرق إليه تاليًا.

•وهنا ينبغي أال نغفل عن أ ّن حركة اإلخوان املسلمني جزء من
املجتمع املرصي الذي تغلب عليه أيضً ا ثقافة ذكورية وأبوية ال
تساعد يف متكني املرأة؛ أي إ ّن أعضاء الحركة وأنصارها متأثرون
بالسياق الثقايف واالجتامعي األوسع.
•ومن العوامل املوضوعية أيضً ا اإلقصاء السيايس للحركة واملالحقة
األمنية لها من قبل سلطة الدولة؛ إذ أسهم اإلقصاء السيايس
الذي تعرضت له الحركة واملالحقة األمنية لقياداتها وكوادرها
طوال تجربتها التاريخية مع الدولة املرصية ،يف تغييب التمثيل
النسوي لدى الحركة ،وذلك من خالل منع تجديد خطابها الديني
وخصوصا ما يتعلق بتفعيل الدور السيايس للمرأة؛ فانشغال
ً
الحركة مبعركة إثبات وجودها "انعكس عىل النهج اإلصالحي
الذي من املمكن أن يعطي للمنتسبات إليها حي ًزا أكرب"(.((3

•كام أ ّن ذلك اإلقصاء السيايس واالستهداف األمني ع ّززا نزعة
"الحامية" لدى الحركة تجاه املرأة؛ فكث ًريا ما تتذ ّرع قيادات
(((3
الحركة ،ومنهم نساء ،مثل جيهان الحلفاوي ومكارم الديري
وصباح السقاري( ،((4بأ ّن غياب النساء عن املناصب القيادية
العليا يف الحركة وعن املشاركة السياسية كان يعود إىل الخوف
عليه ّن من االضطهاد األمني ،مثل املضايقات التي واجهتها كل
من جيهان الحلفاوي ومكارم الديري عند ترشحهام يف االنتخابات
الربملانية عامي  2000و 2005عىل التوايل.
•ومع أهمية العوامل املوضوعية ،فإنها ليس لها الوزن األكرب يف
تحديد وضع املرأة يف الحركة ،فربأينا أ ّن العامل الذايت الذي
يتصل باملرأة اإلخوانية نفسها هو الذي ينطوي عىل أهمية
أكرب؛ وهو تبنيها رؤية الحركة املحافظة تجاه املرأة بعامة ،بل
إنها تدافع عنها ،وتعمل عىل نرشها .وهي مل تبادر إىل عمل
مراجعة أليديولوجية الحركة يف ما يخص قضية املرأة ،بل إنها
وقفت موقفًا مناهضً ا ألطروحات الحركة النسوية التي تراها
بأنها "تقود إىل تقويض األرسة".

 37املرجع نفسه ،ص .68
 38املرجع نفسه ،ص .65
 39لالطالع عىل ترصيحات للحلفاوي والديري يف هذا السياق ،انظر :انتصار عبد املنعم،
ص .184
علم.
 40انظر :منى ّ

•ومام ينطوي عىل داللة أ ّن منهج التنشئة يف التنظيم يختلف
بني النساء والرجال ،أنه يف حني تنشأ األخوات عىل أنه ّن خُلقن
ليك ّن زوجات وأمهات ،وأ ّن وظيفته ّن األساسية هي هذه ،وأنه ّن
يجب أن يتعلمن كيفية صون األرسة واالمتثال إلرادة الرجل ،فإ ّن
الرجل يف املقابل ال يتلقّى مثل هذه التنشئة .واملشكلة أ ّن املرأة
اإلخوانية "محافظة" مثل الرجل اإلخواين ،ولكنها مكبلة بقيود
أكرث من الرجل؛ لذا مل تقدم القيادات النسائية اإلخوانية منوذ ًجا
متمي ًزا ،ال عىل صعيد الفكر وال عىل صعيد املامرسة السياسية.
•وبناء عليه ،فإننا نعتقد أنه ما مل تبادر املرأة اإلخوانية إىل تجديد
رؤيتها لنفسها ،ولبنات جنسها ،فإ ّن وضعها ومكانتها يف الحركة
لن تتبدل كث ًريا .وهذا ما نوضحه تاليًا.

المشــاركة السياســية للمــرأة
اإلخوانية ما بعد ثورة  25يناير
•لقد اضطلعت املرأة املرصية بدور طليعي يف االحتجاجات
التي بدأت يف  25يناير  ،2011سواء يف التعبئة عرب املدونات
ووسائل التواصل االجتامعي أو يف تأطري االحتجاجات
والتظاهرات يف امليادين والشوارع .وشاركت الفتاة اإلخوانية
إىل جانب الفتيات األخريات يف تلك االحتجاجات وال سيام منذ
حسمت حركة اإلخوان املسلمني موقفها وقررت االنضامم إىل
الثورة يف الثامن والعرشين من الشهر نفسه.
•اعتربت إحدى القيادات النسائية يف الجامعة "ثورة  25يناير
 2011مرحلة جديدة يف أسلوب عمل النساء ،فقد برز دور
األخوات يف الجامعة بشكل أكرب حني نزلن إىل ميدان التحرير،
41
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ً
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لذلك ،يرجع إليهن الفضل األكرب يف فوز مرشحي الحزب
بالحصة األكرب من مقاعد مجلس الشعب ( 235مقع ًدا بنسبة
 47يف املئة تقريبًا من إجاميل مقاعد املجلس) ،ومجلس
الشورى ( 106مقاعد بنسبة  58يف املئة تقريبًا) ،وكذلك
يف فوز مرشح الحزب ،محمد مريس ،برئاسة الجمهورية يف
حزيران /يونيو .2012

متا ًما مثل الرجال ،للمطالبة بإسقاط نظام حسني مبارك"(.((4
وقد انعكست هذه املشاركة "النضالية" جزئ ًيا عىل وضع املرأة
يف أطر الجامعة أو يف أطر حزب الحرية والعدالة الذي أسسته
الجامعة بعد إطاحة حسني مبارك يف  11شباط /فرباير ،2011
ليكون مبنزلة الذراع السياسية لها.

•وقد مثّلت األخــوات املسلامت حــوايل ثُ ن عدد األعضاء
املؤسسني للحزب البالغ عددهم  8000عضو ،كام أنهن شكّلن
 25يف املئة تقريبًا من إجاميل عدد أعضاء الحزب البالغ عددهم
 400ألف عضو عىل مستوى الجمهورية .ومع ذلك ،فإنّ املرأة
فشلت يف الوصول إىل مناصب قيادية يف الحزب ،بل إنّ أمينة
املرأة يف الحزب صباح السقاري ،فشلت يف الحصول عىل العدد
املطلوب من استامرات التزكية (مئة عضو من املؤمتر العام
الذي يضم  1011عض ًوا بينهم  70امرأة) ،للمنافسة عىل رئاسة
الحزب خلفًا ملحمد مريس يف عام .((4(2012

•ويالحظ أنّ هذا الربوز لألخوات املسلامت عىل صعيد املشاركة
السياسية صاحبه تعزيز املطالبات مبزيد من االستقاللية
ومتثيل أكرب يف أطر الجامعة نفسها ،وال سيام من جيل الفتيات
الشابات ،فبعد أن كانت النساء ال يَنتخنب حتى رئيسات اللجان
النسائية املحلية ،تذكر وفاء حفني ،رئيسة شعبة النساء يف
مدينة نرص ،أنّ محمد بديع املرشد العام للجامعة التقى بعد
ثورة  25يناير مجموعة من األخوات ملناقشة هذه املطالبات،
ومتخض عن االجتامع إقرار انتخاب رئيسات اللجان النسائية
املحلية من قبل النساء العضوات يف اللجنة(.((4

•وبينام كان الفتًا أنّ الحزب رشَّ ح  76امرأة عىل قوامئه االنتخابية
لالنتخابات الربملانية التي جرت يف كانون األول /ديسمرب
( 2011ما أدى إىل نجاح أربعة منهن يف الوصول إىل مجلس
الشعب) ،فإنّ هذه الخطوة يف الحقيقة جاءت استجابة
لقانون االنتخابات الذي ألزم األحزاب برضورة وجود امرأة
واحدة عىل األقل يف كل قامئة انتخابية .ومع ذلك ،يُحسب
للحزب أنّ بعض املرشحات احتللن رأس القوائم االنتخابية،
مثل السيدة وفاء مشهور التي احتلت رأس قامئتها النتخابات
مجلس الشورى يف محافظة أسيوط متقدمة عىل ثالثة رجال
جاءوا بعدها ،يف حني أنّ األحزاب السلفية ،ويف مقدمها حزب
النور ،وضعت النساء املرتشحات يف ذيل قوامئها االنتخابية(.((4

•وعىل اعتبار أنّ ثورة  25يناير اضطلع فيها الشباب بدور
رئيس ،فمن الطبيعي أن يتأثر شباب اإلخوان ،ذكو ًرا وإناث ًا،
بتجليات الثورة .ويف ما يخص موضوع هذه الورقة ،فيبدو أنّ
بعض الفتيات شعرن باالنسجام أكرث مع قضية حقوق املرأة.
بال ملسألة حقوق املرأة،
وبينام كانت املرأة اإلخوانية ال ت ُلقي ً
بدأ بعضهن "التفكري حول ما مدى معرفتنا بحقوق املرأة" ،كام
تقول نريمني حسن ،إحدى الناشطات اإلخوانيات(.((4
•إنّ هــذا التطور املــحــدود يف وعــي األخـــوات املسلامت
ومشاركتهن كان من املتوقع أن يتعزز وينمو مع استمرار
مرحلة االنفتاح الدميقراطي التي بدأت مع سقوط حسني
مبارك؛ إذ من املعروف يف أدبيات الحركات االجتامعية أنّ
إدماج هذه الحركات ،حتى إن كانت ذات خلفية أيديولوجية،
يف الحياة السياسية يضطرها إىل تطوير خطابها وسياساتها.
لكن املنعطف الذي متثّل يف عزل الرئيس محمد مريس يف
ّ
الثالث من متوز /يوليو  ،2013وما نتج منه من إقصاء لحركة
اإلخوان املسلمني ،أجهض تلك الدينامية ،ومع ذلك ،خلق يف
الوقت نفسه فرصة جديدة يف ما يتصل بوضع املرأة اإلخوانية.

ملموسا يف التعبئة والتحشيد
•أدت األخوات املسلامت دو ًرا
ً
والدعاية إبــان االنتخابات الترشيعية بغرفتيها (مجلس
الشعب يف كانون األول /ديسمرب  ،2011ومجلس الشورى يف
فهن الاليئ اضطلعن بالقدر األكرب من
شباط /فرباير )2012؛ ّ
(((4
وهن أكرث من الرجال تأث ًريا وإقنا ًعا .
العمل عىل األرضّ ،
 42هي وفاء مشهور ،عضو سابق يف املجلس الشورى املرصي عن حزب الحرية والعدالة،
وقولها ورد يف:
Enas Hamed, “Egypt’s 'Muslim Sisterhood' moves from social work to
politics,” Al-Monitor, November 20, 2013, at: http://goo.gl/JRrSO8
علم.
 43منى ّ
 44وحيد عبد املجيد" ،املرأة يف االنتخابات بني "اإلخوان" والسلفيني!" ،جريدة الحياة28 ،
كانون األول /ديسمرب .2011
45 Roula Khalaf.
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”46 “Girl Power: Inside Egypt's Muslim Sisterhood.
كام ورد يف.Roula Khalaf :
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من البيت إلى الشارع :دور المرأة
بعد عزل محمد مرسي
•حصل التحول يف الدور السيايس للمرأة اإلخوانية يف الفرتة التي
أعقبت عزل الرئيس محمد مريس؛ إذ شكّلت نساء الجامعة يف
 14متوز /يوليو  2013حركة "نساء ضد االنقالب" التي انطلقت
من القاهرة وانترشت يف محافظات عــدة( .((4وبعد اعتقال
الكثريين من قيادات جامعة اإلخــوان املسلمني وأعضائها
فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة
الذكور يف مرص بعد ّ
يف  14آب /أغسطس  ،2013أصبحت النساء ه ّن اللوايت
يقدن املواجهة ضد النظام الجديد؛ فقامت األخوات بتصدر
االحتجاجات والتظاهرات التي تخرج للتنديد بـ "االنقالب
العسكري" واملطالبة بعودة "الرشعية" ،ومل يردعهن العنف
الــذي واجهت به قــوى األمــن والجيش والبلطجية هذه
التظاهرات.
•يرى معارضون للجامعة أنّها دفعت النساء إىل الشارع ألنها
كانت مدركة للحساسيات االجتامعية التي قد تثري غضب الناس
من اإلجراءات املتخذة بحق النساء والفتيات الاليئ يتظاهرن
ضد الحكومة؛ إذ إنه يف العادة "ترتدد السلطات املرصية يف
اعتقال النساء أكرث من اعتقال الرجال"( .((4إال أ ّن السلطات
املرصية مع ذلك مل تستنكف عن قمع الحراك النسايئ اإلخواين
املعارض ،ففي إحدى التظاهرات السلمية يف مدينة املنصورة
يف  19متوز /يوليو  2013تعرضت أربع نساء للقتل عىل أيدي
بلطجية مؤيَّدين من قبل قوى األمن .كام أنها مل تتورع عن
اعتقال "األخوات" ،كفتيات "حركة  7الصبح" اللوايت خرجن
يف تظاهرة يف اإلسكندرية مؤيدة لرشعية الرئيس املعزول؛ ما
أدى إىل القبض عليهم والحكم عليهن بالسجن  11سنة ،إال

 48أبو الفضل اإلسناوي" ،نساء اإلخوان وثورة  30يونيو :تحوالت املرأة اإلخوانية من
التظاهر إىل االعتصام" ،املركز العريب لألبحاث والدراسات ،القاهرة 15 ،سبتمرب  ،2013انظر:
http://goo.gl/anOkpj.
ويرى اإلسناوي  -مثل غريه من معاريض اإلخوان  -أ ّن هذه الحركة قامت بالتحريض عىل
العنف ضد قوات الجيش والرشطة.
 49املرجع نفسه.
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أ ّن الحكم ُخفِّف إىل سنة مع إيقاف التنفيذ ،نتيجة للضغط
الحقوقي الدويل واالستنكار الشعبي(.((5

•من غري املتيرس التيقن من عدد القتىل والجرحى واملعتقالت
من النساء ،بعد  3متوز /يوليو ،يف ظل التعتيم الحكومي؛ إذ
ت ّدعي حركة "نساء ضد االنقالب" ،يف أحد بياناتها املنشورة
عىل اإلنرتنت ،أ ّن السلطات املرصية اعتقلت  1500سيدة منذ
ذلك التاريخ ،وأ ّن  150منه ّن مازلن قيد االعتقال والحبس،
اعتصامي رابعة
فضل عن وقوع  40قتيلة ،أغلبهن خالل فض
ً
ّ
العدوية والنهضة ،و 1000مصابة .أما موقع "وييك ثورة"،
فيق ِّدر عدد القتىل من النساء منذ  3متوز /يوليو  2013وحتى
 31كانون الثاين /يناير  2014بـ  72امرأة؛  17منه ّن يف أثناء
اعتصامي رابعة العدوية والنهضة( .((5أما إحصاءاته عن
فض
ّ
ّ
عدد املصابني واملعتقلني فغري مص َّنفة حسب "الجنس" ،لذا ال
ميكننا االستفادة منها يف هذا السياق.

•يبدو أ ّن النساء يف جامعة اإلخوان املسلمني يُعتربن مبنزلة "قوة
احتياط"( - ((5بحسب وصف ماجي فيك  -يجري اللجوء إليهن
يف األوقات التي تتعرض فيها الحركة للمالحقة والقمع من
طرف السلطة؛ فخالل الفرتة التي واجهت فيها الجامعة القمع
واملالحقة من قبل نظام جامل عبد النارص ما بعد عام ،1954
تح ّملت ناشطات الحركة عبئًا كب ًريا يف رعاية أرس الناشطني
اإلخوان ،وحتى الحفاظ عىل "الدعوة" ،بل إنه ّن تعرضن أيضً ا
لالعتقال والسجن يف أزمة عام  1965مع النظام( .((5إال أ ّن دور
عضوات الحركة ونصرياتها يف فرتة ما بعد إطاحة محمد مريس،
" 50السجن سنة مع إيقاف التنفيذ لفتيات اإلسكندرية" ،الجزيرة نت 7 ،كانون
األول /ديسمرب  ،2013انظر:
http://goo.gl/xtEVDi
 51موقع "وييك ثورة" Wiki Thawra؛ مبادرة تابعة للمركز املرصي للحقوق االقتصادية
واالجتامعية وهدفها توثيق بيانات إحصائية للضحايا منذ ثورة  25يناير باالستناد إىل بيانات
مفتوحة املصدر ،انظر:
http://goo.gl/DsAFjO
 52ماجي فيك" ،جامعة اإلخوان املسلمني تستعني "باألخوات" يف املواجهة مع الدولة"،
جريدة القدس العريب 13 ،كانون األول /ديسمرب  ،2013انظر:
http://goo.gl/770GH4
 53تروي فاطمة عبد الهادي ،وكيلة أول لجنة نسائية يف اإلخوان املسلمني وزوجة أحد
قياديي الجامعة ،يف مذكراتها جانبًا من الدور الذي اضطلعت به األخوات يف تلك الفرتة ،كام
تشري إىل أ ّن نظام عبد النارص سجن  50أختًا ،وتع ّرض لبعض صور املعاناة التي تع ّرضت لها يف
السجن .انظر :فاطمة عبد الهادي ،ص .86-75

دراسات وأوراق تحليليّة
دور المرأة اإلخوانية :دراسة في المحددات والتحوالت بعد عزل محمد مرسي

تخطى دور شقيقاته ّن السالفات؛ فقد خرجن بأنفسه ّن إىل
الشوارع وامليادين العامة ملناهضة "االنقالب" ومواجهة آلة
القمع للنظام الجديد ،حتى إ ّن جز ًءا كب ًريا من جذوة الحراك
املعارض لنظام ما بعد مريس يقع عىل عاتق نساء اإلخوان (إىل
جانب الشباب يف الجامعات طب ًعا) ،وهذا ما يشري إىل تشكّل
وعي لدى الجيل الجديد من اإلخوانيات مقارنة بالجيل األول.
أيعب هذا التحول يف دور
والسؤال الذي يُطرح يف هذا السياق هوّ :
النساء اإلخوانيات عن تحول فكري يف أطر الجامعة وكوادرها ،أم
أ ّن له تفس ًريا آخر؟
يقول معارضو الجامعة إن نزول عضوات اإلخــوان ونصرياتهن
للشوارع مبعثه االستغالل والتوظيف السيايس من قبل الجامعة
لتلكم النساء ،والتضحية بهن ككبش فداء من أجل تحقيق الجامعة
أهدافها وتشويه صورة الجيش والرشطة( .((5فالجامعة اعتادت أن
تتخذ من النساء "مجرد أداة لتعزيز صورتها"( ،((5وهي حاليًا تتخذ
منه ّن قرابني يف مواجهة النظام الجديد ،بحسب املعارضني.
يفس الباحث إبراهيم الهضيبي ،وهو أحد أعضاء الجامعة
بينام ّ
سابقًا ،تص ّدر األخوات املشهد السيايس الحايل الخاص بالجامعة من
خالل تنظيمهن التظاهرات وإطالق الحركات االحتجاجية الرافضة
لعزل محمد مريس ،بالقول إ ّن "الظرف السيايس هو الذي أجربه ّن
عىل أخذ مكان الرجال نظ ًرا لوجود غالبية قيادات الجامعة يف
داخل املعتقالت اليوم" ،مب ّي ًنا أ ّن هذا الفعل مل يكن نتيجة تغري يف
فكر اإلخوان(.((5
لرتجيح أي من التفسريين أو الخروج بتفسري ثالث ،تجب اإلشارة
بداية إىل نقطتني :أوالهام أ ّن الدور الذي أدته – وال تزال – املرأة
اإلخوانية بعد عزل مريس جاء متسقًا والتطور – وإن كان جزئ ًيا –
الذي حصل يف دوره ّن السيايس بعد ثورة  25يناير ،مبعنى أ ّن هذه
الثورة تركت أث ًرا "تح ّرريًا" يف روح النساء اإلخوانيات ،وال سيام
الفتيات منه ّن.
مثل تحقيق ماجدة صالح املنشور يف صفحة حزب الوفد اإللكرتونية بعنوان
 54انظر ً
"التجارة بالنساء يف تظاهرات اإلخوان!" 10 ،آب /أغسطس  ،2013انظر:
http://goo.gl/NwvnK8
55 Nervana Mahmoud, “Women at Forefront of Egypt's Revolutionary
Wave,” Al-Monitor, July 22, 2013, at: http://goo.gl/7gt0p3
نقل عن.Enas Hamed :
ً
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والنقطة الثانية ،أنه يجب النظر يف ماهية تشكيلة النساء املشاركات
يف االحتجاجات والتظاهرات؛ فمن الجيل أ ّن معظم هؤالء
املتظاهرات ه ّن إخوانيات قريبات لإلخوان الذكور الذين تعرضوا
للقتل أو االعتقال منذ الفض الدموي العتصامي رابعة العدوية
والنهضة .وهذا ما يتأكد إذا علمنا أ ّن منط الزواج واملصاهرة لدى
الجامعة يتسم بأنه "مغلق" ،مبعنى أن اإلخوان مييلون إىل الزواج
من املنتميات للجامعة ،أو أ ّن األخ يف حال أنه مل يتزوج من أخت
مسلمة ،فإنه يحرص عىل ضم زوجته بعد ذلك إىل الجامعة.
إ ّن خروج األخوات املسلامت إىل الشارع جاء مدفو ًعا بر ّد مظامل
ذاتية؛ أي الدفاع عن اآلباء واألزواج واألبناء واألشقاء ،إما مطالبة
بإطالق رساح املعتقلني أو مبحاسبة قاتيل املقتولني منهم ،وإن كانت
املطالبة بعودة "الرشعية" متزاوجة مع هذه املطالب الذاتية.
ومع عدم ترجيحنا إحالة تص ُّدر اإلخوانيات االحتجاجات إىل فكرة
التوظيف واالستغالل ،فإننا نؤيد الرأي القائل بأ ّن هذا الخروج
إمنا هو بفعل الرضورة؛ "فاألخت التي فقدت زو ًجا وأخًا وأبًا واب ًنا
لن تظل صامتة مستكينة" ،عىل حد قول الدكتورة وفاء حفني(.((5
لك ّن فعل الرضورة تأثر شكله ومظهره ،احتجا ًجا وتظاه ًرا ،بالروح
الجديدة التي بثّتها ثورة  25يناير يف نفوس الشباب املرصي من
الذكور واإلناث ،ويف الثقة بالنفس التي زرعتها فيهم.
تغي
وال يعني هذا أيضً ا أ ّن نزول اإلخوانيات إىل الشوارع ّ
يؤش إىل ّ
يف الرؤية الفكرية لجامعة اإلخوان ،سواء بالنسبة إىل النساء أو
قيادة الجامعة التي يغلب عليها كبار السن (الشيوخ) املحافظون.
فال يُتصور أن يحدث هذا التحول الفكري يف فرتة قصرية كهذه،
كام ال يُتوقع حدوثه يف فرتة املالحقة واإلقصاء وسحب الرشعية
من الجامعة.
لقد "ساهمت محنة اإلخوان ،التي تتصاعد ح ّدتُها منذ االنقالب
العسكري يف مرص ،يف إخراج املرأة من أدوارها التقليدية داخل
الحركة"( ،((5فتص ّدرت األخوات االحتجاجات والتظاهرات ،ورفعن
 57كام ورد يف" :ما بني األخوة واألخوات :نساء اإلخوان يجدن طريقًا جديدًا بعد تنحي
مريس" ،موقع مدى مرص 2 ،كانون األول /ديسمرب  ،2013انظر:
http://goo.gl/6DydN4
 58فاطمة الصامدي" ،بني شيوخ الحركة اإلسالمية وشبابها" ،جريدة العريب الجديد24 ،
نيسان /أبريل  ،2014انظر:
http://goo.gl/ZxKiLi
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راية املعارضة ،ودفعن تضحيات يف هذا السبيل .لك ّن كل هذا كان
استجابة لتطورات واقعية ومل يكن نتاج مراجعة أيديولوجية؛ فبعد
اعتقال معظم قيادات الجامعة فإ ّن "املجال أصبح واس ًعا للنساء
 ...للعمل بكل حرية واستقاللية" ،عىل حد قول إحدى اإلخوانيات
الناشطات(.((5
وبناء عليه ،ال نعتقد بأ ّن هذه التجارب والتحوالت ستدفع بالرضورة
إىل إعادة طرح وضعية املرأة يف الحركة للنقاش يف املستقبل ،أو
تحصيل التمثيل العادل يف التنظيم والدور السيايس املأمول من
دون تحقّق رشطني :إجراء الحركة مراجعة فكرية لخطابها تجاه
املرأة بعامة ،وتشكّل وعي "نسوي" بني نساء الحركة من خالل
تغيري نظرته ّن إىل أنفسه ّن مقابل الرجل ،وإعادة تعريف دوره ّن
يف املجتمع والسياسة.

خالصة واستنتاجات
•قامت حركة اإلخوان املسلمني بإرشاك املرأة ضمن حركتها
الدعوية واالجتامعية والسياسية ،ومع ذلك ،فإنها أخذت
بفكرة الفصل بني الفضاء الخاص والفضاء العام للمرأة،
ونزعت إىل الذكورية يف خطابها ،وتبنت مامرسات أبوية
يف سياساتها وهياكلها التنظيمية؛ األمر الذي ح َرم الناشطة
اإلسالمية من التأثري يف توجه الحركة وسياساتها وقراراتها.
وعىل حد وصف ناشطات نسويات علامنيات ،فإنّ متثيل
النساء يف الحركات اإلسالمية ،ومنها حركة اإلخوان املسلمني،
وهن مجرد العبات سلبيات تقيدهن القوانني
"مزيف،
ّ
أصل،
السلوكية الصارمة للحركات وال يُكلفن ،إذا ما كلفن ً
بأي أدوار بارزة يف رسم معامل سياستها"(.((6
•ومع أنّ الحركة شهدت منذ مطلع األلفية رفضً ا من بعض
النخب النسائية لتهميش "األخوات املسلامت" داخل أطرها،

 59كام ورد يف" :ما بني األخوة واألخوات" .
َ 60و َرد يف :أميمة عبد اللطيف ومارينا أوتاوي ،ص .7
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ومطالبات بزيادة التمثيل واملشاركة يف القرار ،فإنّ هذا
الرفض واملطالبة مل يتسام بكونهام اتجا ًها عا ًما بني األخوات.
توسع مشاركة األخــوات ،خالل فرتة االنفتاح
وقد أدى ّ
ثقتهن
الدميقراطي القصرية التي أعقبت الثورة ،يف زيادة
ّ
بأنفسهن ،وتعزيز املطالبات النسوية النخبوية مبزيد من
ّ
دورهن
املساواة مع الرجل .وقد أسهم ما سبق يف بروز
ّ
السيايس واالحتجاجي بعد عزل الرئيس مريس .إال أنّ السبب
الرئيس لهذا الدور هو غياب الرجل ،أو تغييبه باألحرى؛ ما
أتاح للمرأة أن تتمدد إىل حيزها الطبيعي ،وكأنّ املعادلة
القامئة هي أنّ حضور املرأة ال يتم إال بغياب الرجل الطاغي
واملق ِّيد لها!

•وبناء عليه ،حتى ت ُجرى إعادة توزيع عالقات القوة واألدوار
بني النساء والرجال يف الحركة ،وانتقال املــرأة فيها من
الهامش إىل املركز ،ومن التبعية إىل املشاركة يف القيادة عىل
قدم املساواة مع الرجل ،ومن األدوار الدعوية واالجتامعية
إىل األدوار السياسية ،ينبغي القيام مبراجعة يف فكر الحركة
وخطابها تجاه املرأة بحيث تتبنى املساواة التامة بني الرجل
واملرأة ،وعدم الفصل بني الحيز الخاص والحيز العام للمرأة.
ولكن تحقّق هذا األمر مرشوط يف نهاية املطاف بانتشار
ّ
ونبذهن لتقسيم
الوعي التحرري بني األخوات املسلامت،
ّ
األدوار القائم عىل أساس الجنس ،وتشكّل حراك واسع
بينهن للمطالبة بحقوقهن السياسية والتنظيمية يف داخل
ّ
ّنهن من تأدية دور أكرب يف عمليات صنع
الجامعة؛ ما ميك ّ
سياسات الحركة ،وصوغ قراراتها ،وبروز كوادر نسائية يف
العمل الحزيب والسيايس مؤهالت للمشاركة يف قيادة الحركة
ومنافسة الرجال يف هذا املجال .ويف األخري ،فال شك يف أنّ
أحد االستحقاقات الرئيسة التي ستواجهها حركة اإلخوان
املسلمني حني يُعاد إدماجها ضمن الحياة السياسية ،هو
إصالح وضع املرأة فيها.
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تهدف هذه المقالة إلى اإلسهام في النقاش العلمي الدائر حول مفاهيم الحداثة والتحديث
السياســي؛ وبخاصة تنــاول النظريات واألطروحــات التي تطرّقت لهذه اإلشــكالية ،من حيث
المنطلقات واألســس المعرفية .ومن هنا ســيجري التركيز على أبرز ما ُ
طرح من داخل مدارس
ّ
تعقــد طبيعــة الموضــوع ،والتداخــل القائــم بيــن حقــل
العلــوم السياســية ،مــع اســتحضار
إن مبــرّر هــذا االختيــار ال ينحصر فــي طبيعة
الفلســفة والنظريــة السياســية فــي هــذا المجــالّ .
ّ
والتطــورات التــي تخضــع لهــا األطروحــات الغربيــة اللبراليــة التــي تمثــل مختلف
الموضــوع
ّ
تنــوع التجــارب المنجــزة تاريخ ً ّيا ،وما
مــدارس العلــوم السياســية المعاصــرة ،بــل
ّ
يتعداها إلى ّ
َّ
مثلتــه القيــم المجتمعيــة من مدخــل لطرح اإلشــكاليات المفاهيميــة ،وبناء أشــكال حديثة
للسلطة السياسية تراعي الخبرة التاريخية لتلك المجتمعات.
*

أكادميي مغريب ،حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من كلية الحقوق بسال  -املغرب.
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ارتبطت الحداثة السياسية بالتط ّورات األساسية لالجتامع السيايس
الغريب .وذهب التاريخ الفرنيس إىل ع ّدها وليدة الثورة الفرنسية
1789؛ فقد "تحققت الحداثة السياسية عرب عملية فصل املجتمع عن
الدولة ،وانتقلنا من نظام قديم غابت فيه الدولة املعارضة واملجتمع
املدين والحقوق الفردية"((( ،إىل نظام تغ ّيت فيه الحركية والدينامية
االجتامعية؛ وأث ّر ذلك كلّه يف املجال السيايس عرب فرتة زمنية ممتدة،
فأُخضع هذا املجال ملأسسة وترتيب ،ومفاهيم جديدة؛ فمع الثورة
"تأسست يف فرنسا دولة برجوازية حديثة مركزية ودميقراطية،
ّ
(((
وهيكل سياس ًّيا وبريوقراط ًّيا" .
ً
اعتمدت نظا ًما دستوريًّا وطن ًّيا،
صحيح كذلك أ ّن مالمح الحداثة السياسية بدأت يف إنجلرتا ،مع اإلقرار
ببعض الحقوق الفردية ،وبروز مفكّرين من أمثال سبينوزا ،ولوك،
ومونتسكيو .وكذلك كان الشأن بالنسبة إىل الواليات املتحدة األمريكية
التي انطلقت فيها الحداثة السياسية مع نهاية القرن الثامن عرش،
بطريقة تختلف عن النموذج الفرنيس الختالف حالة الدولتني؛ يف
النموذج األمرييك تحقّق الجانب السيايس من الحداثة عرب استعدا ٍد
طويل زمن ًّيا ولك ّنه أنجز قطيعة؛ فمنذ القرن الثامن عرش ،عرف
املع ّمرون اإلنكليز يف أمريكا الحرية املعرفية والدينية التي كانت
السبب يف استقرارهم يف الواليات املتحدة األمريكية.
ميس االختالف طبيعة الحداثة السياسية املنتجة عرب مسار تاريخي
مل ّ
خاص متباين ،بل ظهر يف تعريفات علامء السياسة والفكر السيايس يف
ّ
تعريفهم أثر الحداثة يف املجال السيايس؛ فمعظم التعريفات ركّزت
عىل االختالفات القامئة بني النظام السيايس التقليدي واملعارص(((.
ورأت أ ّن الحداثة السياسية ،هي العملية التي جرى مبوجبها االنتقال
من نظام تقليدي إىل آخر معارص.
يف مناقشته ماهية الحداثة السياسية ،يذهب صموئيل هنتنغتون
إىل تصنيف الوجوه األه ّم للعرصنة((( السياسية تحت عناوين ثالثة
أساسية" :أ ّولً  ،تفرتض العرصنة السياسية عقلنة السلطة ،واستبدال
عدد كبري من السلطات السياسية التقليدية والدينية والعائلية
1 Maurice barbier, la modernité politique (Paris : presses universitaires de
France, 1er édition, 2000), p.109 .
2 Encyclopaedia universalis, corpus 15, Paris (2002) , p. 317.
 3يقول موريس باربييه يف ذلك" :لتحديد الحداثة السياسية يجب بداية تدقيق معنى
الدولة التقليدية والدولة الحديثة وإبراز الفرق بينهام" ،انظر:
Barbier, p. 20.
 4كلمة العرصنة هنا تعني الحداثة ،والعرصنة السياسية هي نفسها الحداثة السياسية،
ويستخدم عبد الله العروي كث ًريا مصطلح عرصي والعرصنة مبعنى حديث وحداثة ...وهو ما
نجده كذلك عند الكثري من املفكرين اإلسالميني من أمثال طارق البرشي.
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والعرقية بسلطة سياسية قومية علامنية واحــدة .وثان ًيا ،تفرتض
العرصنة السياسية التمييز بني الوظائف السياسية الجديدة ،وتطوير
بنى متخصصة لتنفيذ هذه الوظائف .وثالثًا ،تفرتض العرصنة
السياسية املشاركة املتزايدة يف السياسة من قبل فئات اجتامعية من
ككل"(((.
املجتمع ّ
يف نقده الفرضيات الثالث املذكورة ،رأى هنتنغتون أ ّن العرصنة
ال تعني عمليًّا عقلنة السلطة و"تفصيل البنية وتوسيع املشاركة
السياسية"؛ فمن الناحية النظرية ،الحداثة السياسية تعني االنتقال
من نظام حكم تقليدي إىل آخر عرصي .أ ّما الوجه العميل للعرصنة
السياسية ،فيصف "التغريات السياسية التي تحدث بالفعل يف الدول
املعرصنة"((( ،وتعرف مؤثّرات سياسية للعرصنة يف الجانب االجتامعي
تغي
واالقتصادي والثقايف .فالعرصنة من الناحية العلمية تفرتض ّ
انتقال
النظام السيايس التقليدي وانحالله" ،لك ّنها ال تفرتض بالرضورة ً
واض ًحا نحو نظام سيايس عرصي"(((.

هناك جانب آخر من التط ّور العميل للحداثة السياسية ،يظهر أ ّن
الفرضيات التي تح ّدث عنها هنتنغتون نسبية يف تفسريها الواقع؛ ذلك
ما يظهر يف موجة بني النزعة القومية للقرن العرشين يف أوروبا ،والتي
تح ّولت إىل التوليتارية متناقضة مع العرصنة السياسية((( .يف آسيا،
وعىل الرغم من هذا املسار الطويل ألوروبا وشامل أمريكا يف الحداثة
السياسية ،توجد تجارب أوروبية مختلفة تعاين من مصاعب تحقيق
كل أوجه العرصنة السياسية؛ بسبب االختالفات اإلثنية والثقافية ،كام
ّ
(((
هو الشأن بالنسبة إىل أيرلندا الشاملية وإسبانيا .
 5صموئيل هنتنغتون ،النظام السيايس ملجتمعات متغرية ،ترجمة سمية فلو عبود ،ط1
(بريوت :دار الساقي ،)1993 ،ص .48-47
 6املرجع نفسه ،ص .48
 7املرجع نفسه ،ص .49
8 Barbier, pp. 162-171.
9 Ibid., pp. 189-195.
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هناك دول أخرى خارج القارتني األمريكية واألوروبية حقّقت تق ّد ًما
يف إنجاز الحداثة ،لك ّنها إنجازات متباينة وغري كافية للحديث عنها
بوصفها دولً تعيش الحداثة السياسية( .((1ومن الغريب أن نجد
ضمنها اليابان ،التي يزعم باربييه أنّها دولة تخلط بني النظام القديم،
وإخضاعه للظروف املعارصة" ،دون فصلٍ بني الدول واملجتمع"(.((1
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إجامل ميكن القول إ ّن الحداثة السياسية هي استقالل للمجال
ً
السيايس ،بوصفه "مجال رصاع حول الخريات والسلط والرموز ،وهذا
التص ّور للسياسة يضمن نوعا من نزع القدسية يف املجال السيايس،
وميكن أن نضيف أيضً ا سامت أخرى كتوسيع املشاركة السياسية"(((1؛
فجوهر الحداثة السياسية هو االنتقال من املرشوعية التقليدية إىل
املؤسسية بالتعبري واملفهوم الفيربي.

التحديــث السياســي بوصفــه
سيرورة انتقالية
أ ّما يف العامل اإلسالمي ،فإ ّن غياب الحداثة السياسية يرجع إىل عاملني
بحسب باربييه؛ األ ّول "هو دور العامل الديني يف تحديد الوطنية،
وارتباط ذلك بالدولة .والثاين ،صعود اإلسالميني ،ما يعطي الدين دو ًرا
كب ًريا يف الشؤون االجتامعية والسياسية"( .((1لكن هذا ال يعني أ ّن
إمكانية دخول العامل اإلسالمي "نادي" الحداثة السياسية أم ٌر مستحيل،
بل ستواجهه صعوبات كبرية ناتجة من عالقة الدين بالدولة .وكام هو
متداخل مع الدولة ،فإ ّن
ً
الشأن يف فرنسا حيث كان الدين الكاثولييك
العامل اإلسالمي يعرف اليوم املسار نفسه الذي عرفته فرنسا يف عالقة
الدولة بالدين؛ وإن كان يف بدايته ،يبقى أن تتحقّق إنجازات يف ما
يخص فصل الدولة عن املجتمع ،وفصل اإلسالم عن الدولة( ((1ليحدث
ّ
تق ّدم أوسع نحو الحداثة السياسية .وبذلك يكون العامل اإلسالمي
منسجم مع موجة (التنمية السياسية)( ((1التي يخضع لها منذ ٍ
أمد
ً
بعيد ،ألسباب داخلية وخارجية.
دول ال تعيش
كل من إرسائيل ،والهند وتركيا ،ويعدّها ً
 10يتحدث موريس باربييه عن ٍّ
الحداثة السياسية ،انظر:
Barbier, pp. 194 – 201 .
11 Ibid., p. 212.
12 Ibid., p. 213.
13 Ibid., p. 230.
" 14يشري مفهوم التنمية السياسية إىل عملية "التغري العضوي" يف طبيعة النظام ،وتتوافق
فكرة التغري ومن ّو النسق السيايس النامية بأنه النسق الذي يتباين بنائيًّا ،وتتعدّد فيه البناءات
بتخصص ألدوار الوظيفة التي تنجز أدوا ًرا متخصصة رضورية لحفظ وحدة
والنظم ،ويتميز ّ
صنع القرار السيايس" ،انظر :حسني عبد الحميد أحمد رشوان ،التغري االجتامعي والتنمية
السياسية يف املجتمعات النامية :دراسة يف علم االجتامع السيايس ،ط( 1اإلسكندرية :املكتب
الجامعي الحديث ،)1993 ،ص 12؛
Jackson Robert J & stein michel B, Issues in comparation plolitics (London:
MacMillan, 1971), p. 20 ; Davies Morton R & Lewis Vaughan A, Models of
political systems (London: Vikas publications, 1971), p. 63.

يشري مفهوم التنمية السياسية إىل مفهومٍ آخر ويتقاطع معه ،هو
التحديث السيايس .ويقصد به تلك الحركية املستمرة التي يجري
بواسطتها االنتقال من األشكال القدمية للتنظيم السيايس إىل الشكل
الحديث .فهو بذلك عملية مطّردة غري نهائية ،ت ُكسب النظام القائم
فعالية جديدة تؤ ّهله للتك ّيف واملالءمة مع الراهن ،من خالل
اكتساب الخصائص الجديدة التي تستجيب للتح ّديات الحادثة يف
واقع االجتامع السيايس.
للتحديث السيايس سمتان بارزتان يُعرف بهام؛ األوىل تتعلّق "بتوسيع
والتخصص وتكامل البناءات
السلطة وتركيزها ،وتوافر التاميز
ّ
السياسية"؛ وإضاف ًة إىل املؤسسات السياسية الجديدة ،يتض ّمن
التحديث السيايس سم ًة ثانية" ،تعترب املشاركة السياسية مظه ًرا ممي ًزا
للتحديث"(.((1
كل ما سبق ذكره ،ميكن القول إنّه "من الصعب
وعىل الرغم من ّ
التمييز بني التحديث السيايس والتنمية السياسية والنم ّو السيايس،
وت ُستخدم غالبًا كمرادفات"(((1؛ ذلك أ ّن منظّري نظرية التحديث،
رسخوا "اعتقا ًدا
وداريس ظاهرة التخلّف والقائلني بالتنمية السياسيةّ ،
مفاده أ ّن التكنولوجيا والنظام العاملي الكريم ال يهدف سوى إىل
 15محمد سبيال" ،التحديث والحداثة تحدّيات ورهانات" ،يف :عبد الواحد أوالد الفقيهي
وسعيد منتسب ،مرشوع التحديث يف املجتمع املغريب ،ط( 1الدار البيضاء :منشورات الشعلة،
 ،)1998ص.15
16 CH. dodd, «Ideology and political development» in Robert benewick
& others, knowledge and belief in politics, the problem of idéologie (London:
George allen & unwin L .T.D, 1973), p. 246.
 17انظر :رشوان ،املرجع نفسه ،ص 16؛
Coleman james S., «Modernization: political aspects», in David L. sills, (ed),
International encyclopedia of social sciences, vol 9 (London : the MacMillan
publisher, 1972), p. 397 .
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إفادة بلدان العامل الثالث ،لذا يجب نقل املؤسسات السياسية الالزمة
للدميقراطية اللربالية إىل هذه البلدان"(.((1
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التغيري الضامنة للتح ّول من نظام سيايس تسلّطي قمعي واحتكاري
للسلطة ،إىل آخر مفتوح وتداويل للسلطة عن طريق آليّة الدميقراطية.

مثَّل هذا الطرح الذي يطلق عليه ريتشارد هيجوت "أيديولوجيا
النزعة التنموية" ،أساس نظرية التحديث عا ّمة ،وكذاك ما يه ّم
الجانب السيايس .تع ّرضت نظرية التحديث النتقادات بسبب عدم
صدقيتها ،واختالف معياريتها ووضعيتها مع واقع العامل النامي .كام
تو ّهمت هذه النظرية يف الستينيات" ،أ ّن الجهود التي بذلتها العلوم
االجتامعية أفضت إىل االنتقال من املجال "امليتافيزيقي" إىل مجال
"التح ّرر من القيمة"(.((1

من جه ٍة أخرى ،ك ّرس تنظري مفكّري التحديث السيايس أطروحة
الخ ّط األحادي للتاريخ والتق ّدم املجتمعي ،العتقادهم برضورة مرور
"املجتمعات النامية" باملراحل نفسها التي م ّرت بها املجتمعات
املتقدمة .ويؤكّدون أ ّن األمر مسألة وقت ال غري ،يجري فيه تغيري
والتخصص والحياد
القيم إىل قيم أخرى "قامئة عىل اإلنجاز والعمومية
ّ
الوحداين واملصالح الجامعية .لهذا فإ ّن أبتري  Apterيرى أ ّن عملية
التح ّول يف املجتمعات النامية مل تكتمل بعد نحو التحديث ،وال س ّيام
تلك املرتبطة بالبنى االجتامعية والثقافية ،وهذه بدورها ترتبط
بالنسق السيايس"(.((2
تب ًعا لذلك ،اكتست قضية التحديث السيايس أهمية قصوى ،انطالقًا
من حاجة الجامعات السياسية يف العامل النامي إىل املزيد من تنظيم
فرصا أكرث للمشاركة
السلطة و"ترشيدها" ،وضامن توازنها؛ مبا يتيح ً
يف الحياة العا ّمة ،وصنع القرار السيايس يف الدولة .واتّخذ مفهوم
التحديث السيايس كذلك طاب ًعا عمل ًّيا ووظيف ًّيا اخترص يف عملية

 18هيجوت ،املرجع نفسه ،ص .24
 19املرجع نفسه ،ص .37
 20نعيمة نصيب" ،نظرية التحديث السيايس والتحول الدميقراطي للمجتمعات النامية"،
مجلة أمل املغربية ،عدد  ،)2006( ،32/31ص .222

للحديث عن التحديث السيايس ،واالعرتاف باالنتقال إىل مجتمع
مشاركة ،ال ب ّد من وجود مؤسسات سياسية حقيقية ومتوازنة داخل
الدولة ،ونسق سيايس مفتوح للتنظيامت السياسية املجتمعية التي
كل هذا يختلف عن فسح املجال أمام املشاركة
أساساّ .
متثّلها األحزاب ً
السياسية ،وبناء نظام سيايس مركزي ومؤسسات تنفيذية مسيطرة
حتم إىل تفويض
عىل القرار العا ّم؛ فهذا الشكل من التحديث يؤ ّدي ً
التحديث السيايس ومؤسساته السياسية(.((2
نستنتج من ذلك أ ّن نظرية التحديث السيايس تؤكّد عىل ثالثة عنارص
أساسية .العنرص األ ّول هو النسق القيمي؛ بحيث تدعو إىل تفعيل
القيم وجعلها ف ّعالة وقادرة عىل توزيع الق ّوة يف املجتمع لتحقيق
دميقراطية حقيقية ،وليست شكلية مؤسساتية .وهذا بدوره يتحقّق
عن طريق اإلقرار بالتعددية داخل نسقٍ قيمي ف ّعال.
ويتعلّق العنرص الثاين بالنخبة؛ إذ تؤكّد نظرية التحديث السيايس
أهمية دور النخبة يف صناعة سلطة سياسة تشاركية ،تدعم املشاركة
موسعة .أ ّما
السياسية لعموم فئات املجتمع داخل الدولة ،بصورة ّ
العنرص الثالث ،فهو طرح التحديث السيايس العامل االقتصادي ،وع ّده
ككل من نظام تقليدي إىل آخر حديث(.((2
مركزيًّا يف تط ّور الدولة ّ
إ ّن التحديث السيايس يعني قدرة النظام السيايس عىل التك ّيف مع
التغريات الحاصلة يف النظام نفسه؛ فتصبح التح ّوالت االجتامعية
ومتغيات سياسية .إال أ ّن هذا التط ّور السيايس العام
احتياجات
ّ
 21محيي شحاتة ،املشاركة السياسية :طبيعتها ومحدداتها (اإلسكندرية :دار املعرفة
الجامعية ،)1996 ،ص .61
 22تتمركز مدرسة التبعية أو املاركسية الجديدة حول االقتصاد السيايس .وقدّمت نقدًا
راديكاليًّا ملدرسة التحديث ،انظر :هيجوت ،ص .174-79

دراسات وأوراق تحليليّة
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الحداثة السياسية والتحديث السياسي
مقاربة نظرية ودعوة للتجاوز

يحتاج إىل ٍ
ظرف الستيعابه وإرساء سياسات عا ّمة ،وبنى جديدة
تحمي عملية التط ّور من التفكّك ،واالنقالب عىل نفسه ،عن طريق
إنتاج شكل جديد للنظام السيايس ،ال ميلك قدرة االستجابة لتح ّدي
ولعل هذا التح ّدي ،هو ما دفع علامء السياسة يف مرحلة
التحديث(ّ .((2
ما بعد السلوكية إىل التأكيد عىل "التنمية السياسية( ،((2بوصفها
تجسد قدرة النظام السيايس عىل التعامل  /أو التكيّف مع خمس
ّ
مشكالت أساسية هي :الرشعية ،والهويّة ،واملشاركة ،والقدرة عىل
التغلغل والتوزيع"( .((2وبذلك يكون التحديث السيايس هو االنتقال
من نظام سيايس ديكتاتوري إىل نظام سيايس دستوري دميقراطي
مجتمعي ،ال يخلو من صعوبات.

بالنسبة إىل آالن تورين ،فمن األه ّم االعرتاف بوجود التوليفات القامئة
اليوم بني الحداثة و"اإلرث الثقايف أو النظام السيايس يف العامل أجمع"،
وتن ّوعها .وهذا يسمح لنا بالحديث عن أنواع من التحديث؛ "فكام
أنّه ال توجد طريقة فضىل (الطريقة الوحيدة الفضىل للعمل ،كام كان
يظ ّن ف .تايلور) ،كذلك ال توجد طريقة واحدة للتحديث"(.((2
حسن صعب ،تحديث العقل العريب ،ط( 2بريوت :دار العلم للماليني ،)1982 ،ص

23
.137
 24نذكر هنا مر ًة أخرى ،أ ّن مفهوم التنمية السياسية والحداثة السياسية والتحديث
تداخل وتطابقًا يصل إىل
ً
السيايس ،عرف ومازال يعرف من داخل مدارس عامل السياسة
الرتادف ،وهو ما أرشنا إليه سابقًا .كام أ ّن املتخصصني يف الدراسات الثقافية مركّزون عىل
أهمية الثقافة يف التنمية السياسية ،انظر يف هذا املوضوع:
Lê Thành Khôi, Culture, Créativité et développement (Paris: L’Harmattan,1992),
p. 85.
 25آالن تورين ،براديغام جديدة لفهم عامل اليوم ،ترجمة جورج سليامن ،مراجعة سمرية
ريشا ،ط( 1بريوت :املنظمة العربية للرتجمة ،)2011 ،ص .268
 26تورين ،ص 275؛
يشري تورين عارضً ا بإيجاز تاريخ التحديث األورويب :بالعودة إىل التاريخ نقول إ ّن تاريخ
التحديث الغريب يكمن يف استقطاب املجتمع ،بتكديسه املوارد والرثوات عىل أنواعها ،يف
أيدي نخبة معيّنة وتحديده سلبيًّا الفئات املقابلة واملتشكّلة دونيًّا .لقد كان هذا النموذج من
حافل
قسم كب ًريا من العامل ،لك ّنه كان أيضً ا ،بحكم طبيعته هذه بالذاتً ،
الفاعلية بحيث غزا ً
بالتوترات والرصاعات التي تعارض بني القطبني" ،املرجع نفسه ،ص .352

األقل أمام ثالثة مناذج يف العامل الغريب الحديث؛ "لقد اعتمد
إنّنا عىل ّ
التحديث يف البالد الواطئة وبريطانيا العظمى عىل الرتشيد االقتصادي
والتطوير القانوين ،وهو نهج مختلف ج ًّدا عن النهج الفرنيس يف
التحديث اإلرادي  volontaristeالذي تديره الدولة ،وأش ّد اختالفًا عن
املبني عىل املطالبة بالعودة إىل تاريخ األ ّمة الثقايف"(.((2
النموذج األملاين ّ
إ ّن مزاعم النموذج الواحد للحداثة أو التحديث ،ال تعدو أن تكون
مقوالت غري مسنودة بالتاريخ والواقع االجتامعي؛ ذلك أ ّن التعددية
الثقافية عنرص مركزي ومه ّم يف التكوين والتفاعل مع التحديث.
وعندما نتح ّدث عن طرقٍ متع ّددة للتحديث ،فذلك يعني "االعرتاف
بكرثة السبل التي متكّن شع ًبا ما من الدخول يف الحداثة ،ولكن دامئًا
من خالل املزج بني مبادئ شاملة وخربات تاريخية شديدة التن ّوع"(،((2
سواء كانت غرب ّية أو عربية إسالمية.
يعتقد إيزنستات أ ّن التحديث هو عملية االنتقال من ٍ
منط أو أمناط
نحو األمناط االجتامعية واالقتصادية والسياسية التي تط ّورت خالل
كل من غرب أمريكا وشاملها.
القرن السابع عرش والتاسع عرش ،يف ٍّ
وامت ّد انتشارها إىل أوروبا ،لينتقل إىل أمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا،
خالل القرنني التاسع عرش والعرشين( .((2وعىل الرغم من هذه
األصول التاريخية ،فإ ّن التن ّوع الحضاري استطاع أن يبقى جز ًءا راسخًا
من عملية إنتاج النموذج التحديثي نفسه.

التحديث السياسي:
من التع ّدد إلى التجاوز
يثري الحديث عن التحديث عا ّم ًة والسيايس عىل وجه الخصوص،
تساؤلً أكرث دقّة ذا صلة بعالقته بالعلمنة ،وما تتطلّبه من ترشيد
ظل مرجعية اللربالية السياسية .يضاف إىل ذلك إرصار
وتغريب يف ّ
التنظريات األيديولوجية للتحديث عربيًّا وغربيًّا عىل حتمية العالقة
بني تلك املفاهيم ،مستبعد ًة بذلك النموذج الياباين والهندي ،وعودة
كل هذا يف سياقٍ "عاملي"
املوجة الدينية منذ الثامنينيات عامليًّا .يأيت ّ
يعاكس نبوءات نظرية التحديث امل َعلمن ،والتي زعمت أ ّن اكتساح
 27املرجع نفسه ،ص .275
 28هيجوت ،ص .49
 29املرجع نفسه ،ص 44؛
من جهتها ترى الكتابات التاريخية الفرنسية أ ّن التحديث انطلق من بلدان أوروبا الغربية،
انظر:
Raymond Boudoun & François Bourricaud, Dictionnaire critique de la
sociologie, 4em édition (France: PUF, 1994), pp. 387.
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التحديث املجال العا ّم يق ّوض أركان الدين ،ويع ّزز تهميشه يف الحياة
الفردية والعا ّمة(.((3

وعىل الرغم من أ ّن تصاعد موجة التديّن وعودة الدين للحياة العا ّمة
أصبحت واق ًعا "عامل ًّيا" ،فإ ّن هناك من يربط بني التحديث وال َعلمنة
الخاصة بفرنسا
بصورة غامضة؛ مستن ًدا يف ذلك إىل الخربة التاريخية
ّ
املخاصمة للدين .ث ّم رسعان ما تجنح هذه الرؤية ألسلوب التعميم،
األقل،
من خالل تأكيدها "أ ّن مسرية العلمنة يف البلدان الغربية عىل ّ
أقدم بكثري من مسرية التصنيع"( ،((3وأ ّن قيم العلمنة هي التي أنتجت
دينامية بناء املؤسسات السياسية.
يف املدرسة الغربية نفسها ،نجد أطروحة مخالفة أيديولوجية العلمنة
ودورها يف التحديث السيايس؛ من ذلك ما يطرحه املؤ ّرخ األمرييك
املعارص جون و .وفول ( John. O Vollأستاذ التاريخ اإلسالمي يف
جامعة جورج تاون) ،من أ ّن سياق الحداثات املتعددة يف عامل اليوم،
يؤكّد "أ ّن الدين مل تتضاءل مكانته بل كان باملقابل ويف بعض الحاالت
ذا أهمية متزايدة (وهو واقع الوطن العريب بعد االنتفاضات الشعبية
الخاص بحتمية
األخرية) .ويرفض بعض الباحثني نظام االفرتاضات
ّ
ّ
ويستدل فول بأحد أبرز منظّري نظرية
التح ّول إىل العلامنية"(.((3
التح ّول نحو العلامنية عن طريق التحديث ،ومؤيّديها؛ فقد تراجع
بيرت بريغر عن نظريات علم السياسة السائدة خالل الستينيات؛ إذ
"كل األدبيات التي صاغها املؤ ّرخون وعلامء االجتامع املص ّنفة
أكّد أ ّن ّ
(((3
تحت اسم (نظرية التح ّول العلامين) تع ّد يف األساس خطأ" .

 30خلدون جوأللب" ،اإلسالمية وما بعد الحداثة" ،مجلة أبعاد ،العدد الرابع ،بريوت
( ،)1995ص .270
 31املرجع نفسه ،ص .270
 32جــون و .فول" ،اإلســام والدميقراطية هل ميثّل التحديث عائقا" ،يف التحديث
والدميقراطية واإلسالم ،شريين ت .هنرت وهوما مالك (محرر) ،ط( ،1القاهرة :نهضة مرص،
 ،)2009ص .89
 33املرجع نفسه ،ص 89؛

العدد ٩
تموز  /يوليو 2014

من الواضح أ ّن الخربة التاريخية وتنظريات علم السياسة ،تؤيّد القول
بأنّه ال يوجد منط واحد للتحديث ،كام مل يهت ّم مفكّرو السياسة
ٍ
تعريف واحد ومو ّحد للتحديث السيايس؛ بل نجد زوايا
كث ًريا بإيجاد
الدراسة تختلف لعدم وجود تعريف شامل متّفق عليه .وهذا ما يؤث ّر
يف مح ّددات التعريف ،ويجعل االستخدام املجايل للكلمة أكرث داللة.
ولصعوبة تحديد ماه ّية املفهوم ،كرث استخدام مفاهيم؛ كالتحديث
االقتصادي ،والتحديث التكنولوجي ،والتحديث اإلداري ،والتحديث
السيايس( .((3كام زخر التنظري السيايس بالحديث عن التحديث
بصيغته الرأساملية واالشرتاكية يف اعـر ٍ
اف منه بالتن ّوع والتباين
القيمي .وتب ًعا لذلك يصبح من الصواب العلمي الحديث عن أطروحة
تحديثية عربية إسالمية ،تتجاوز حمولة العلمنة الغربية ،وتنشئ
مدخل جدي ًدا يتجاوز الطرح اللربايل يف معالجة إشكالية التحديث
ً
السيايس وارتباطه بالخربة الغربية.
ونقرتح لذلك ع ّد املرجعية اإلسالمية ،وخربتها التاريخية مرجعية أعىل
من الطرح اللربايل واالش ـرايك؛ ملا قامت به القيم الدينية من دو ٍر
يف بناء املجتمع العريب اإلسالمي ،ونقله من الطور القبيل إىل الطور
ظل جامعة جامعة .لقد أصبح من
املجتمعي الجامع واملتعارف يف ّ
الواضح أ ّن النظرية التحديثية عا ّمة ومنها التحديث السيايس ،قد
خضعت لتط ّورات فلسفية وتاريخية مه ّمة؛ ما يفرض علينا إعادة
النظر ومراجعة مبادئها األساسية ،ومسلامتها املرجعية التي اكتسبتها
من الفكر السيايس الغريب الذي خلق خلفيتها الحضارية والفلسفية.
إ ّن التحديث كام أنتجته املدركات األساسية الغربية ،هو واحد من
"األيديولوجيات" التي تح ّدرت إلينا من الفكر التنويري ،ومدارس علم
خاصة بخربة مجتمعية وتاريخية
السياسة التي تنطلق من قواعد قيمة ّ
مغايرة ملجتمعاتنا .كام أنّها مل تعد تستجيب بدقّة لتط ّورات املجال
العريب اإلسالمي من الناحية الفكرية والواقع املجتمعي السيايس.
ويدعونا هذا كلّه لالجتهاد املعريف ،وتجاوز األطروحة الغربية يف هذا
املوضوع.

 34محمد الجرب ،رؤية معارصة يف قضايا التحديث والعلامنية ،ط( 1دمشق :دار عالء
الدين ،)2003 ،ص .15
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حسن طارق

*

الدولة الوطنية بعد الثورات
جدل األيديولوجيا والهويّة :من تطابق الدولة واأل ّمة
إلى دولة المواطنين

تقتــرن الثــورة بالدولــة ،ويرتبــط التفكيــر فــي األولــى بالنظر فــي الثانية ،ســواء فــي التاريخ أو
بــد للثــورات العربيــة وهــي تطيــح األنظمة الســلطوية أن
النظريــة السياســية .لذلــك كان ال ّ
بد لهــذا االســتحضار أن يقود بالضرورة إلى مســاءلة
تســتدعي التفكيــر فــي الدولــة .وكان ال ّ
رأسا
فإن اإلشــكال الذي تذهب إليه هذه الورقة ً
واقع "الدولة الوطنية" ومســتقبلها .ومن هناّ ،
موضوعــا للثــورة أم إطــارًا لهــا؟ وتتناســل داخل هــذا األفق
هــو :هــل كانــت الدولــة الوطنيــة
ً
التحليلــي العديــد مــن المفارقات واألســئلة :هــل الثورة إيذان بأفــول "الدولــة الوطنية" وغلق
حاسم لمرحل ٍة كاملة ّ
شكلت هذه الدولة عنوان استعصائها على التحديث والديمقراطية؟
ّ
ّ
شــكل حدث
متأخــر لشــرعيتها بوصفهــا تعبيــ ًرا مؤسســ ً ّيا لمجموعة وطنية
أم هــي ترســيخ
الثــورة أوج تكريــس اندماجهــا كأ ّمــة سياســية؟ وهــل تحتــاج فكــرة الدولــة الوطنية إلــى إقبار
نهائــي؟ أم تحتــاج إلــى إعــادة بنــاء؟ وهــل كان "الربيــع العربــي" انقال ًبــا علــى "الوطنيــة/
ً
لترسخها؟
وتتويجا
تكثيفا لنضجها
الوطنيات"؟ أم كان
ً
ّ
*

استاذ علم السياسة يف جامعة الحسن األول _ سطات يف املغرب.
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طلب عام عىل السياسة،
قرأ البعض فعل الثورات عىل أنّه تفجري ٍ
وال ّ
طلب كذلك عىل الدولة؛
شك يف أ ّن هذا الطلب يف جز ٍء منه ٌ
لقد ُحملت الدولة الوطنية من جديد بانتظارات املواطنني وآمالهم،
بعدما ظلّت لعقود بتأثريٍ من أيديولوجية الفصل املــزدوج :بني
"الدولة" و"األ ّمة" من جانب ،وبني "األ ّمة املعاشة" و"األ ّمة املتخ ّيلة"،
ال تحظى بكبري اهتامم من النخب التي ظلّت تنظر إليها حادثة سري
استعامرية أو انقالبًا عىل "دولة الخالفة" ،وتحرص عىل منازعتها يف
رشعية الوجود :إ ّما ألنّها دولة "الطبقة" ،أو دولة "العلامنية" ،أو دولة
"القطر" والتجزئة ،وال تق ّر لها إال بوظيفة مرحلية وعابرة يف انتظار
دولة  /أ ّمة تليق باملتخيّل األيديولوجي لهذه النخب .إ ّن تقفّي أثر
الثورات يف متثّل الدولة الوطنية ،ال ب ّد أن يرتبط بالبحث عن أثر
تصاعد خطابات الهويّة يف مفهوم الوطن نفسه.

الدولة الوطنية في ضوء الثورات
العربية :تجاوز أم إعادة امتالك؟
•هل صحيح أ ّن "الربيع العريب" كان ض ّد الدولة الوطنية(((؟ ال
منيل إىل الجواب باإليجاب عن هذا السؤال؛ فالثورات أسقطت
أنظمة سياسية سلطوية مستب ّدة ،أ ّما مسألة ُمنازعتها يف طبيعة
كيان "الدولة الوطنية" ،فأمر يحتاج إىل نقاش.

•نر ّجح يف الواقع التفكري يف كون طموح الساحات العامة لحظة
االنفجار الثوري ،مل يرتبط بالدفاع عن انتام ٍء ُمتخ ّيل أل ّمة تتجاوز
حدود الدولة الوطنية ،وهو ما يسمح بقراءة االنفجار الثوري يف
ح ّد ذاته  -بشكل من األشكال – بوصفه تعب ًريا حا ًّدا عن هويّ ٍة
وتكريسا لوحدة وجدانية وائتامنية للمجموعة
وطنية مكتملة،
ً
الوطنية الباحثة عن إعادة امتالك دولتها عرب نظامٍ سيايس جديد.
 1حسن حنفي" ،الثورة والهوية والعمل العريب املشرتك" ،مجلة الدميقراطية ،السنة ،13
العدد  ،50نيسان/أبريل  ،2013ص.56
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•فبقدر ما ميكن َع ّد أحداث "الربيع العريب" إدانة أخالقية ُمطلقة
للسلطة والسلطوية ،قد يسمح تحليل هذه األحداث ،عرب رصد
تقاطعات املسار املعقّد لتاريخ الدولة الوطنية ،يف عالقة بحضور
االنتامءات "املتخ ّيلة" لأل ّمة العربية أو اإلسالمية ،بوصف "الربيع
تكريسا تاريخ ًّيا لكيانية الدولة الوطنية ولرشعيتها التي
العريب"
ً
طاملا تع ّرضت للتشكيك املنهجي ،سواء عرب استحضار عطبها
التأسييس أو عرب حرص األيديولوجيات العربية املعارصة عىل
تجاوز هويّتها االنتامئية.
•وهنا ،إذا كانت الثورات العربية قد مثّلت اندحا ًرا تاريخ ًّيا
للسلطوية ،فإنّه باإلمكان أن نعيد استحضار أحداثها أيضً ا،
كل خُصومها
بوصفها لحظة انتصار َمشهدي للدولة الوطنية عىل ّ
مواقف نقدية تجاهها منذ
األيديولوجيني الذين بلوروا ثالثة
َ
ميالدها بني العقدين الثالث والسابع من القرن العرشين؛
أ ّولها املوقف القومي العريب الذي ذهبت مقالته إىل إسقاط
رشعية الدولة الوطنية ألنّها ناتجة من إرادة التقسيم والتجزئة
االستعامرية ،وثاين تلك املواقف النقدية املوقف اإلسالمي الذي
طعنت مقالته يف رشعيتها أيضً ا ،إ ّما ألنّها أتت عىل أنقاض
الخالفة أو ألنّها ال تحكم مبا أنزل الله .أ ّما ثالث املواقف ،فهو
املوقف املاركيس الذي يذهب أصحابه إىل ات ّهام تلك الدولة بأنّها
دولة طبقة واحدة ،هي الربجوازية(((.

•إنّها الخطابات/األيديولوجيات نفسها التي الحظ بعض
الباحثني اختفا َءها من مشهد الساحات العامة عش ّية ثورات
الربيع العريب؛ إذ مل يرتفع يف امليادين ما من شأنه اإلحالة عىل
أيديولوجيا "اإلسالم السيايس" ،أو أيديولوجيا القومية العربية ،أو
األيديولوجيا املاركسية(((.
•إ ّن لحظة الوالدة األوىل للدولة الوطنية ،يف جيل "االستقالالت"
طُبعت بفورة فكرة التح ّرر العريب ووحدة حركات التحرير؛
ما جعل اكتشاف "الهويّة الوطنية" الذي رافق النضال ض ّد
االستعامر ،يرتبط بعقدة عدم استكامل مرشوع الوحدة العربية.
وهذا من شأنه أن يجعل جيل الثورات األخرية شاه ًدا عىل لحظة
الوالدة الثانية والكربى للدولة الوطنية ذات الرشعية الكاملة.

 2عبد ااإلله بلقزيز ،الدولة واملجتمع جدليات التوحيد واالنقسام يف االجتامع العريب
املعارص ،ط( 1بريوت :الشبكة العربية لألبحاث والنرش ،أيلول/سبتمرب  ،)2008ص .106
 3سعيد بنسعيد العلوي" ،نهاية اإليديولوجيات" ،الرشق األوسط 27 ،كانون األول/ديسمرب
.2013

دراسات وأوراق تحليليّة
الدولة الوطنية بعد الثورات
جدل األيديولوجيا والهويّة :من تطابق الدولة واألمّة إلى دولة المواطنين

•عىل أ ّن تراجع خطابات الهويّة فوق "القطرية" اإلسالمية
والقومية ،يُوازيه يف الواقع تصاعد حزمة من خطابات الهويّات
الفرعية ،ال ّ
شك يف أ ّن األفق الدميقراطي ومسار املواطنة كفيل
بتقديم األجوبة املطابقة له.

•إذا كان يجوز الحديث عن تراجع خطابات الهويّة فوق
ٍ
بخفوت يف الح ّدة والنربة ،وليس
"الوطنية" ،فأل ّن األمر يتعلّق
بغياب ُمطلق؛ فالثورات العربية – مع ذلك  -مثّلت بالنسبة
ٍ
(((
إىل البعض فُرص ًة للدعوة "لجامعة إسالمية" وحتى رشقية ومل
نس ّمها خالفة إسالمية – عىل نحو ما صنعته أوروبا يف "االتحاد
األورويب"  -متت ّد من "غانة" إىل "فرغانة" ،ومن حوض نهر الفولغا
إىل جنويب خ ّط االستواء ،وتعيش فيها أ ّمة تقارب أن تكون اآلن
ربع البرشية ،ومتتلك من الرثوات واملوقع اإلسرتاتيجي واملرياث
ظل الجامعة
الحضاري ما يجعلها العامل األ ّول – وقد كانت يف ّ
اإلسالمية – العامل األ ّول عىل ظهر هذا الكوكب ألكرث من عرشة
قرون.

•أ ّما بالنسبة إىل البعض اآلخر ،فالربيع العريب "يستطيع أن يقوم
بوحدة الشعوب العربية التي مل تفلح يف تحقيقها التيارات
القومية ،ويستطيع أن يتجاوز الحدود التي وضعها االستعامر منذ
يحل
سقوط دولة الخالفة واتفاقية سايكس بيكو((( ،وبإمكانه أن ّ
كل جارتني عربيتني،
قضايا العرب املزيّفة مثل قضايا الحدود بني ّ
شعب
كام يستطيع الربيع العريب أن يتناول قضية فلسطني تناول ٍ
لشعب ،وليس حكومة لحكومة ،أو جيش لجيش"(((.
طويل
•عندما نعود إىل الفكر العريب املعارص ،نجده قد وقف ً
عىل أزمة الدولة الوطنية من خالل وجهها الفكري كأزمة

 4محمد عامرة" ،إما الجامعة اإلسالمية ...أو الترشذم والتفتيت" ،مجلة الدميقراطية ،السنة
 ،13العدد  ،50نيسان/أبريل  ،2013صفحة .36
 5حنفي" ،الثورة والهوية والعمل العريب املشرتك" ،املرجع نفسه ،ص .59
 6املرجع نفسه.
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لنظرية الدولة الحديثة(((؛ إذ مل يُواز فقر التأصيل النظري للدولة
الوطنية إال تضخّم الخطاب األيديولوجي الذي ُي ّجد االنتامء
لأل ّمة العربية أو األ ّمة اإلسالمية.

مثل ،فإ ّن استيعاب "الدولة الوطنية" يف
•بالنسبة إىل عيل أومليل ً
البالد اإلسالمية انطلق بإشكا ٍل نظري نتج من محاولة الربط بني
مفاهيم ثالثة" :الدستور" ،و"األ ّمة" ،و"الدولة".
•فإذا كان الدستور هو قانون األ ّمة األسايس ،وقد ارتبط مبفهوم
الدولة الوطنية ،فإ ّن قانون املسلمني األسايس هو "الرشيعة"
وهذه أوسع من أن يح ّدها "وطن" من أوطان املسلمني ،يف
حني أ ّن الدستور يف املصطلح السيايس الحديث مرتبط بوطن،
أي" :تراب وطني" تقوم "دولة وطنية" بتدبريه ،فكيف إذن
يستسيغ ُمسلم هذا التحديد ويقوم لديه وعي واضح بالتطابق
بني القانون واأل ّمة والوطن(((؟
•لذلك رأى عالل الفايس يف هذا السياق أ ّن "لفظ األ ّمة أع ّم من
الدولة"؛ فاأل ّمة اإلسالمية أ ّمة واحدة حدودها هي دار اإلسالم،
وهي تكون وحدة سياسية دون حسبان الحدود الجغرافية(((.
•لقد تع ّرضت جميع مك ّونات الدولة الوطنية ،بسبب طبيعة
األيديولوجيات السائدة يف زمــن بــدايــات الفكر العريب
الحديث ،ث ّم بسبب الرشوط املوضوعية التي رافقت ميالد
هذه الدولة :ضغط الحاجة إىل اإلصالح ،وإلحاح فكرة إقحام
منط "التنظيامت" ،ث ّم الحالة االستعامرية وأثرها يف الخريطة
الجديدة للدول العربية ،إىل حال ٍة من عدم االستيعاب الفكري
لهذه املك ّونات ،توزّعت بني الرفض املبديئ أو القبول التكتييك،
ما أفىض يف النهاية إىل تحوير مضامني الجهاز املفاهيمي للدولة
الوطنية :الدستور ،والجنسية ،والرتاب الوطني ،والوطن ،واأل ّمة...
ظل يتعلّق
•فالفكر اإلصالحي اإلسالمي دعا إىل الدستور لك ّنه ّ
وعبت األدبيات القومية عن الدولة الوطنية
مبا يتجاوزه(ّ .((1
بوصفها كيانًا سياس ًّيا مستج ًّدا بصيغة "الدولة القطرية"( ،((1وإذا
 7انظر مثال الفصل السابع من كتاب عبد الله العروي "مفهوم الدولة" ،أو مؤلّف عيل
أومليل "اإلصالحية العربية والدولة الوطنية" ،أو أعامل برهان غليون بخصوص الدولة
العربية.
 8عيل أومليل ،اإلصالحية العربية والدولة الوطنية ،ط(2الدار البيضاء/بريوت :املركز
الثقايف العريب ،)2005 ،ص .95
 9املرجع نفسه ،ص .60
 10املرجع نفسه ،ص .98
 11وجيه كوثراين ،هويات فائضة ...مواطنة منقوصة ،ط( 1بريوت :دار الطليعة،)2004 ،
ص .143
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كان لطفي السيد أحد رموز الفكر اللربايل ،قد دافع عن مفهوم
الجنسية كانتامء إىل الدولة الوطنية ،فإ ّن جامل الدين األفغاين
يف املقابل قد هاجم هذا املفهوم مداف ًعا عن "كون املسلمني ال
يعرفون لهم جنسية إال يف دينهم واعتقادهم"(.((1
•ويربط عبد الله العروي يف كتابه "مفهوم الدولة" بني ضعف
املجسدة يف "الدولة
رشعية الدولة اإلقليمية وهيمنة الطوىب
ّ
العربية الكربى"؛ إذ يرى أنّه "بوجود هذه الطوىب تنزع الرشعية
عن الدول اإلقليمية ،حيث يوجد والء ،لكن غري مرتبط بها،
ويوجد إجامع لكن ليس حولها .يف هذه الحال ،تنفصل السلطة
عن الرشع ،الق ّوة عن النفوذ األديب .إ ّن أوامر الدولة تنفّذ ،إن
كل هذه اإلنجازات ال تكسبها وال ًء وال
إنجازاتها تحقّق ...إال أ ّن ّ
تنشئ إجام ًعا حولها ،بخاصة إذا كانت دعايتها تعيد إىل الذاكرة
باستمرار أنّها مرحلة فقط عىل طريق تحقيق الدولة العربية
الكربى"(.((1
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الوطنية( ،((1ويع ّزز رشعية الدولة الوطنية ،ويُعيد تحديد طبيعة
العالقة بني "الدولة" و"األ ّمة" ،والتي لن تصبح عالقة مبن ّية عىل
التناقض يف سياق املرشوع الوطني الدميقراطي وأثره الحاسم يف
ترتيب أولوية االنتامء الوطني ،دون تهميش إمكانيات االنتامء
مثل  -لألفق العرويب الذي لن يُصبح نقيضً ا للهويّة الوطنية وال
– ً
بديل عنها ،وهو ما يتطلّب مراجع ًة شاملة للقومية العربية يف
ً
ات ّجاه تغيري مفهومها إىل هويّة ثقافية ،ورشاكة وجدانية ،و َمعامل
سياسية تكمل الهويّة الوطنية(.((1

•إ ّن وجود هذه الطوىب يجعل الكيان اإلقليمي ،مفتق ًرا إىل أدلوجة
عضوية ي ّربر بها وجوده(.((1

•عىل ضوء هذا التحليل ،هل ميكن تقديم فرضية خُفوت طوىب
دليل
الوحدة داخل الساحات العمومية لحظة الثورات العربية ً
عىل استعادة الكيانات الوطنية رشع ّيتها التاريخية؟ وهل ميكن
الرهان عىل فعل "الثورة" حدث ًا فارقًا يف متثّل هذه الكيانات
ذاتها وتاريخها ،وهويّتها الجامعية منطلقًا لألدلوجة العضوية
الجديدة للدولة الوطنية؟
•أليست الهويّة يف النهاية ،سوى طريقة مع ّينة يف "حكاية
أنفسنا"(((1؟
•إ ّن الذهاب بالفرضية السابقة إىل مداها األقىص ،يجعلنا نفكّر يف
إمكانية قراءة حدث الثورات العربية بوصفه حدث ًا يستطيع أن
يتجاوز الحالة املستعصية للتناقض بني "الدولة" واأل ّمة"( ((1التي
طبعت ميالد الدولة الوطنية ،إىل حال ٍة من التطابق.
كل هذا ،انطالقًا من كون هذا الحدث التاريخي ،يستطيع  -إن
• ّ
هو أسهم يف إطالق دينامية دميقراطية  -أن يُك ّرس تبلور الهوية
 12أومليل ،اإلصالحية العربية ،...املرجع نفسه ،ص .97
 13عبد الله العروي ،مفهوم الدولة ،ط( 5بريوت /الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب،
 ،)1993ص.169
 14املرجع نفسه ،ص .170
 15فتحي املسكيني ،الهوية والزمان ،ط( 1بريوت :دار الطليعة ،)2001 ،ص.71
 16أومليل ،اإلصالحية العربية ،...املرجع نفسه ،ص.100

•إ ّن الثورات العربية قامت يف هذا السياق التحلييل بعملية تحرير
الدولة الوطنية من ُعقدة الخطأ األصيل :التجزئة واالنقسام ،كام
صنعتها األيديولوجية القومية ،وال ّ
شك يف أ ّن هذا من شأنه
أن يسهم يف الوقت ذاته يف تحرير االنتامء العرويب من أوهام
األيديولوجية التي طاملا كيّفته يف قالب "أحادي" و"مغلق".
•لكن ،هل هذا يعني أ ّن الثورات العربية يف زلزالها الهويّايت الكبري،
وهي تُق ّوض أسس األيديولوجيا القومية ،أعلنت بالرضورة "وداع
العروبة"(((1؟
حتم باملضمون الذي نق ّدمه للهويّة
•الجواب ليس ً
سهل ،ويرتبط ً
العربية ،بخاصة يف عالقة باالنتامء للدولة الوطنية.
•إ ّن املوضوعية تقتيض االعرتاف بأ ّن حدث الثورات العربية ما
كان له أن يكون بشكله املتوايل واملتتايل ،وأن يكون له أثر
الدومينو ،وأن ال ميت ّد إىل خارج البلدان غري العربية يف أفريقيا
 17عزمي بشارة ،يف الثورة والقابلية للثورة ،ط( 1بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،)2012 ،ص.9
 18املرجع نفسه ،ص.10
 19التعبري هنا مستقى من مؤلف لـ :حازم صاغية ،وداع العروبة (بريوت :دار الساقي،
.)1999
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الشاملية أو الرشق األوسط( ،((2دون هذا املشرتك العرويب( ((2بني
ٌ
مشرتك ال ي َد لأليديولوجية القومية
هذه الدول واملجتمعات.
– وحدها بالرضورة  -يف تكريسه والحفاظ عليه ،بخاصة مع
أساسا يف خلق
تصاعد دور وسائل اإلعالم والتواصل التلفزيوين ً
فضاء عمومي عريب للتبادل الرمزي والقيمي.

•نُق ّر بهذا املشرتك وبأثره السيايس والوجداين العاطفي دون أن
نذهب بعي ًدا ،مع تحليل املقالة القومية ،وهي ترى أ ّن الوحدة
تجسدت يف الحراك الثوري العريب بصورة فعليّة وعمليّة؛
العربية ّ
ٍ
"فالثورة التي اندلعت يف بلد عريب مل تلبث إال أيا ًما ،ال أسابيع
وال شهو ًرا وال سنوات ،حتى انتقلت إىل بلدان عربية أخرى ،يف
الوقت الذي مل تتأث ّر هذه البلدان نفسها بثور ٍ
ات حصلت يف
بال ٍد غري عربية سواء يف رشق أوروبا أو يف أمريكا الالتينية" .وهنا
فالثورة التي "ليست سوى عدوى "قومية الطبيعة والطابع"
أثبتت أ ّن العوازل والفواصل الحائلة بني املجتمعات العربية
أوه ّن من عوامل الوحدة والتواشج النفسية والثقافية التي
ترسي فيها وبينها"(.((2
•ودون أن نذهب بعي ًدا كذلك ،مع تحليل الصحايف اللربايل ،وهو
ينفي أثر العروبة يف الثورات واالنتفاضات املتالحقة مقارنًا بينها
وبني ثورات أوروبا الوسطى والرشقية حيث الروس واألملان
الرشقيون والبلغار والهنغاريّون والبولنديّون والرومان ّيون
والتشيكوسلوفاكيون ،م ّمن تتابعت ثوراتهم بإيقا ٍع زمني
متسارع ،ليسوا أ ّمة واحدة وال قومية واحدة(.((2
 20مــروان بشارة ،العريب الخفي ،ترجمة موىس الحالول ،ط( 1بريوت :مركز الجزيرة
الدراسات ،)2013 ،ص.163
 21عزمي بشارة ،يف الثورة والقابلية للثورة ،املرجع نفسه ،ص.79
 22حسن إبراهيم أحمد" ،اليساري والقومي يف الحراك الثوري العريب" ،مجلة الطريق،
العدد الرابع ،السنة  - 72شتاء  ،2013ص.164
 23حازم صاغية" ،وإذا بها قومية عربية!" ،جريدة الحياة ،ص  ،11عدد  ،17497آذار/مارس .2011
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•إ ّن الثورات العربية بقدر ما مثّلته من قطيع ٍة واضحة مع
أيديولوجيا قومية مح ّنطة ،فهي متثّل مناسبة إلعــادة بناء
"العروبة" بوصفها أفقًا مستقبليًّا مدعو ًما بالرشعية السياسية
ظل غائ ًبا يف الخطابات القومية
الدميقراطية( ،((2األمر الذي ّ
املبن ّية عىل العرق ّية والرومانسية.
•ميثّل حدث الثورات العربية ،يف قابليته للتح ّول إىل فرصة
للدميقراطية ،مناسب ًة لتكريس غياب الرشطية الحاسمة بني
فكرة الدولة/األ ّمة – باملعنى القومي  -والدميقراطية ،وهو
ما يؤ ّهله إىل إمكانية تحقيق ما يس ّميه عزمي بشارة "األ ّمة
الدميقراطية"( ،((2يف إشار ٍة إىل تجارب الدول الناجحة أو نصف
حاسم
رصا
ً
الناجحة ،والتي مل تكن الوحدة اإلثنية والثقافية عن ً
يف انتقالها الدميقراطي ،مثل حاالت :كندا ،وبلجيكا ،وإسبانيا،
والربازيل ،وجنوب أفريقيا(.((2
تستحق من املتخ ّيل األيديولوجي
•وهي حاالت يبدو أنّها مل
ّ
ظل مسحو ًرا بفلسفة الق ّوة
القومي االهتامم الــازم ،ألنّه ّ
والضخامة املتع ّددة املصادر ،ومل يكرتث لتجارب لربالية وتعاقدية
"صغرى"(.((2
•إذا كانت فكرة غياب أيديولوجيا الدولة الحديثة (الدولة/األ ّمة)
يف الوطن العريب ،خالل السنوات األخرية ،قد ظلّت "حبيسة"
الفكر النقدي ،فإ ّن سياق املعطيات العملية امللموسة للمسارات
االنتقالية الجارية عربيًّا ،يق ّدم فرصة ذهبية ألن تدنو هذه
الفكرة من فهم أوسع النخب العربية املسيّسة واملثقفة(.((2

•لقد انتبه الكثري من الباحثني إىل مسالك القراءة التي متنحها
انطالقة الربيع العريب من محطة "تونس" ،كنموذج متيّز بسبقٍ
تاريخي عىل مستوى بداية التحديث االجتامعي واالقتصادي يف
أفق الدولة الوطنية املستقلة(.((2
 24كامل عبد اللطيف ،الثورات العربية :تحديات جديدة ومعارك مرتقبة (الرباط:
منشورات كلية اآلداب ،سلسلة بحوث ودراسات ،رقم  ،)2012 ،61ص.58
 25عزمي بشارة ،يف الثورة ،...املرجع نفسه ،ص.78
 26املرجع نفسه ،ص.79
 27حازم صاغية ،وداع العروبة ،ط( 1بريوت :دار الساقي ،)1999 ،ص.13
 28سهيل الحبيب" ،الثورة عىل دولة االستقالل ،وماهية التحول الدميقراطي يف الفكر
اإليديولوجي التونيس املعارص" ،مجلة عمران ،العدد  – 6خريف  ،2013ص .142-123
 29عبد األحد السبتي" ،الشعوب العربية وعودة الحدث" ،يف :عبد الحي ُمودن وعبد
األحد السبتي وإدريس كسيكس ،أسئلة حول انطالق الربيع العريب (الرباط :منشورات كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية ،سلسلة بحوث ودراسات ،رقم  ،)2012 ،49ص .42
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•وهذا ما جعل من تحديث مؤسسات الدولة التونسية وعلمنة
املجتمع ،يصنعان أثرهام البالغ عىل مستوى االحتجاج الواعي
املؤطّر وطنيًّا(.((3
كل هذا بقراءة الحراك الثوري والشبايب لعام ،2011
•يسمح ّ
بوصفه إعاد ًة لتأسيس "التعاقد الوطني" وفقًا ملبدأ املواطنة،
ويُعلن ضمن ًّيا أ ّن ورش إعادة بناء الدولة الوطنية هي األساس
أي تفكري يف كيانات أوسع(.((3
قبل ّ

العدد ٩
تموز  /يوليو 2014

الوطـــن في قبضـــة الهـويّـة،
أي مســـالك للتجــاوز :وطــن
ّ
مدني ،وطـنيـــة دسـتوريـة أم
مجتمع مدني؟
حل جذريًّا لتم ّزقات الهويّة يف عالقة بالوطن،
تق ّدم املقالة الفلسفية ًّ
عندما تدعو إىل بناء مفهوم مدين للوطن ،ميكِّن من االنتقال من
كل( ،((3أو عندما ت ُبلور مفهوم
كحل تاريخي ّ
الوطن إىل املواطنة ّ
"الوطنية الدستورية" بوصفها مح ّد ًدا قيميًّا لالنتامء ،يُصبح معه
التاميش مع مبادئ الدستور والقانون ،أرضية جديدة للوطن ،أو حني
تُط ّور "املجتمع املدين" كآلية تحليلية من شأنها تثبيت االنفصال بني
مفهو َمي "األ ّمة" و"القومية" داخل الوطن الواحد.

في "المفهوم المدني للوطن"
يتعلّق األمر هنا مبفهوم مدين يتعلّم من خالله اإلنسان أل ّول مرة أ ّن
حقوقه هي معنى الوطن الوحيد الذي ينبغي أن يدافع عنه.
(((3

فعل ،يف تكريس ظاهرة
•لقد أسهمت دينامية الربيع العريب ً
مم ظلّت األيديولوجيا القومية تلصقه
الدولة الوطنية وتخليصها ّ
بها كإثم تأسييس و"خطيئة أوىل" ،ونتيجة حتمية ملؤامرة دولية
تقسيمية( ،((3وال ّ
شك يف أ ّن قراءة الثورات بطريقة مزدوجة
كإسقاط ألنظمة سياسية سلطوية ،وكإعادة مستحقّة لرشعية
الدولة الوطنية ،بوصفها كيانًا ووجو ًدا جغراف ًّيا وسياس ًّيا يسمح
ظل
من جانب باستئناف الجهد النظري والفكري  -والذي ّ
معزولً  -الذي انخرطت فيه املقالة اللربالية منذ عقود دفا ًعا
عن الدولة الوطنية وعن رشعيتها ،ومن جانب آخر أيضً ا ،بتثمني
الدور التق ّدمي والتحديثي التاريخي الذي قامت به هذه الدولة
يف لحظة االلتقاء بني العرب والحداثة السياسية ،ويف تدبري
االنتقال الكبري من بنى مجتمعية تقليدية عصبوية إىل نسيج
مجتمعي يطمح ألفق املواطنة واملدينة.

 30عزمي بشارة ،الثورة التونسية املجيدة :بنية ثورة وصريورتها من خالل يومياتها
(بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2012 ،ص .27-26
 31السبتي ،املرجع نفسه ،ص .49
 32محمد جابر األنصاري ،العرب والسياسة :أين الخلل؟ ،ط (2بريوت :دار الساقي،
 ،)2000ص .139

ينطلق تحليل فتحي املسكيني من أ ّن الحداثة هي املوضع الجديد
مشكل
ً
أي معنى للوطن؟ وذلك للتعامل معه بوصفه
للسؤال عن ّ
مشكل قوميًّا ،ولدفع الفلسفة نحو إرساء استعامل
ً
"مدنيًّا" ،وليس
مدين للوطن.
أي طر ٍح ملشكل "الهويّة" مدع ًّوا
إ ّن التفكري ضمن هذا األفق يجعل ّ
أي إجابة جاهزة عنه ،عن طبيعة الفهم
إىل التساؤل قبل الطمع يف ّ
الذي صارت تفرضه واقعة الحداثة عىل معنى الوطن.
الحداثة هنا باملعنى الفلسفي الذي يجعلها مقا ًما مدنيًّا لإلنسان ،أي
معنى مستحدث ًا من الوطن ومن االنتامء.
بالنسبة إىل هذه القراءة ،فإ ّن الدولة الحديثة هي دولة/أ ّمة؛ أي أنّها
قامت عىل ا ّدعاء قومي جاء ليع ّوض أفق امللّة بال رجعة ،غري أ ّن
هذه الدولة ال تستطيع أن تشتغل دون تحويل الوطن بوصفه "نحن"
روحية بال دين ،وبوصفه مكسبًا رومانسيًّا ،إىل أداة عمومية للسلطة،
واملطلوب هو تحرير معنى الوطن من الدولة /األ ّمة ،وبناء رشوط

 33املسكيني ،الهوية والزمان ،املرجع نفسه ،ص .71
أساسا املرجع نفسه ،ص72-70؛ ومؤلّفه :الهوية والحرية ،نحو أنوار جديدة
 34انظر ً
(بريوت :منشورات جداول ،فرباير.)2011
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جديدة لالنتامء ال يكون لها أساس سوى االلتزام املدين الجذري
بإنسانية اإلنسان.

التفكري يف ذواتهم بوصفهم مسلمني أو قوميني عربًا أو أقباطًا أو
أمازيغَ ،...متح ّولني إىل مواطنني يراعون مبادئ الدستور والعدالة.

هكذا يصبح االنتامء إىل الحداثة طريقة غري مسبوقة يف احتامل
معنى الوطن ،ليس بوصفه انتام ًء اضطراريًّا إىل ملّة أو قومية أو
طائفة؛ فالوطن ال يقوم بلغة دون أخرى ،وال ب ِعرق يفصل أو بدين
يُف ّرق ،بل بإمكانية العرص الذي بحوزتنا فقط ،وهذه اإلمكانية تأخذ
اليوم شكل الحداثة .إ ّن الحداثة هي اليوم شكل الوطن ملن يفكّر.
كل الثقافات التقليدية؛ أي التي ال تزال تتّخذ من امللّة موضعها
إ ّن ّ
الخاص ،هي ثقافات "هويّة" ،وحدها الحداثة هي موضع املوطن.

ربا ما يدعو الستحضار الوطنية الدستورية ،بوصفها وطنية
وهذا ّ
مبادئ غري إثنية ،واندما ًجا اجتامع ًّيا مي ّر عرب ثقافة سياسية مشرتكة
ويتأسس عىل والء دميقراطي
وليس بنا ًء عىل قيم ثقافية مشرتكة(ّ ،((3
"بعد وطني".

يدافع هذا املفكّر التونيس عن الوطن بوصفه ميثاقًا اجتامع ًّيا ،وليس
معطى سحريًّا أو طبيع ًّيا ،وعن الحداثة كمقام غري قومي وال ديني بل
مدين لإلنسانية جمعاء ،وعن معنى مدين للوطن ال يكون فيه للدين
أو للعرق غري دور أخالقي.
حل
قليل للتساؤل عن مدى إمكانية تحقيق ما يس ّميه ًّ
لك ّنه يتوقّف ً
تاريخيًّا كليًّا universel؛ هو االنتقال من الوطن إىل املواطنة.

في "الوطنية الدستورية"
يف سياق فكري وفلسفي غريب ،يرى الفيلسوف األملاين هابرماس
أ ّن االنتقال إىل ما يس ّميه يف مرشوعه الفكري الكبري "الوطنية
الدستورية" ،ممك ًنا.
(((3

ج ّرب الكثريون ،وهم يتابعون قلق الهويّة املنفجرة مع الثورات
العربية ،أن يفكّروا يف هابرماس ،وهم يحلمون مبواطنني كفُّوا عن

أساسا:
 35انظر ً
- jurgen Habermas, après l’Etat-nation. Une nouvelle constellation politique,
traduction, R.Rochlitze, Paris-Fayard, 2000.
- jurgen Habermas, l’intégration républicaine, Essai de théorie politique,
traduction, R.Rochlitze, Paris-Fayard, 1998.

إ ّن رهان الوطنية الدستورية هو بناء رابطة مج ّردة قامئة عىل القانون،
حيث يتمثّل أعضاء الجامعة السياسية املنظّمة وفقًا لهذا املنطق،
ذواتهم ليس انطالقًا من املرجعيات العرقية ،اللغوية والثقافية بل
بوصفهم مواضي َع للقانون( ،((3وحيث الرابطة تصبح سياسية وليست
انطالقًا من "هويّة" و"ثقافة".
وعىل الرغم من حكم الكثري من املفكّرين عىل نظرية الوطنية
الدستورية ،جوابًا عن إشكاليات الهويّة القومية األملانية( ،((3فإ ّن درجة
التجريد واإلحكام اللذيْن صيغت بهام كأطروحة لالندماج السيايس
والثقايف األورويب جعالها إحدى النظريات األكرث إثار ًة لالهتامم يف
الفكر السيايس املعارص.
ينطلق هاجس "الوطنية ما بعد الوطنية" من الرغبة يف تجاوز
الهويّات الذاتية الشوفينية واملتطرفة ،والتي تغذّي كراهية اآلخر.
يؤسس هابرماس بنا َءه النظري عىل العنارص التالية:
لذلك ّ
أي رابط مفاهيمي بني
أ ّو ًل ،تق ّر أطروحة الوطنية الدستورية ،غياب ّ
القومية والجمهورية؛ أي بني الجامعة العرقية  ethnosوالشعب
السيايس  demosخارج ُصدف التاريخ( ،((3وإذا كانت هذه العالقة
مل تصبح وظيفية سياس ًّيا إال لفرتة مع ّينة فقد أصبحت ُمتجاوزة؛
ما يعني رضورة فعل االرتباط بني الدولة واأل ّمة؛ أي بني الجامعة

 36دافيد فونسيكا" ،أثر هابرماس" يف الفقه الدستوري املعارص" ،مجلة القانون العام
وعلم السياسة ،بريوت ،العدد السادس ،2007 ،ص .1462
 37عبد العزيز ركح ،ما بعد الدولة األمة عند يورغن هابرماس ،ط( 1الرباط/الجزائر:
منشورات االختالف -دار األمان ،)2011 ،ص .145
 38انظر مثال:
Alain Tourain, un Nouveau Paradigme: Pour Comprendre le Monde
d’aujourd’hui, Fayard, 2005.
39 J.Habermas, L’intégration républicaine, Paris, Fayard, 1998, p71-72.
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التاريخية لالنتامء والجامعة السياسية للدميقراطية ،بهدف إعادة بناء
جديد لتضامن املواطنني(.((4

ثقافية سياسية يف قلب تعددية الثقافات الفرعية التي متثّل مصدر
غنى للمجتمعات املركزية(.((4

إ ّن تكسري احتكار أمم بعينها مبادئ السياسة العاملية التي تنتظم
حولها املواطنة ،يعني أ ّن هذه األخرية أصبحت منفصلة اليوم عن
األ ّمة ،كام أ ّن املجتمعات املتعددة الثقافات تجعل االندماج السيايس
أي أفضلية ثقافية ،بخاصة مع أثر ظاهرة
للمواطنني غري مستند إىل ّ
الهجرة يف التداخل الثقايف بني مختلف األمم.

ثالثًا :ترتبط نظرية الوطنية الدستورية ،كتجاوز نقدي وجذري للحظة
الدولة  -األ ّمة ،بتجاوز اإلطار اإلقليمي إىل ما بعد الوطني ،حيث
يرتبط املواطنون وراء انتامءاتهم العاطفية مببادئ قانونية وبقيم
أخالقية كون ّية ،ما ميكّنهم من إرساء بنية ف ّعالة لهويّة سياسية متح ّررة
من تحديدات القبيلة و"الهويّة"(.((4

هل يتعلّق األمر ببناء قومية جديدة ذات نزوع مدين ،يتحقّق حولها
أي تص ّور عضوي
االندماج السيايس وفقًا لصيغة قانونية بعي ًدا عن ّ
تاريخي للجامعة السياسية؟
يشكّك الباحثون يف إمكانية الجواب باإليجاب عن هذا السؤال ،أل ّن
األمر يف العمق يهدف إىل تجاو ٍز جذري ونقدي للقومية ،وليس إىل
إعادة بناء جديد ألحد أشكالها(.((4
ثان ًيا :تدافع أطروحة الوطنية الدستورية عن دو ٍر حاسم للدميقراطية
التداولية يف تحقيق مسلسل االندماج ،لذلك يرى هابرماس أنّه داخل
مجتمعٍ معقّد والبناء التداويل آلراء املواطنني وإرادتهم القائم عىل
مبادئ السيادة الشعبية وحقوق اإلنسان ،هو الذي يشكّل الوسط
الذي ينمو فيه االرتباط املج ّرد.
تتأسس يف املجتمعات املتعددة
إ ّن عملية االندماج االجتامعي هنا ال ّ
ثقافيًّا عىل املك ّونات املادية للهويّة ،بل املطلوب يف هذا النمط
كل
تعايش األشكال الثقافية يف إطار جامعة دميقراطية يتمتّع فيها ّ
واحد بالحقوق نفسها( ،((4وهذا وحده ما يسمح بتأسيس وحدة
 40ركح ،ما بعد الدولة األمة ،املرجع نفسه ،ص .146
 41املرجع نفسه.
 42محمد عبد السالم األشهب ،أخالقيات املناقشة يف فلسفة التواصل لهابرماس ،ط1
(عامن :دار الورد األردنية للنرش والتوزيع ،)2013 ،ص .225

وعليه ،ال يتعلّق األمر بهويّة  -أوروبية يف هذه الحالة – جاهزة
بوصفها معطًى تاريخ ًّيا أو بيولوج ًّيا ،بل بوصفها هويّة قيد التأسيس
الدميقراطي/التداويل/التواصيل ،تحت ّ
محك فضاء عمومي مندمج
وبأثر حاسم لفكرة الدستور ما بعد الوطني.
إ ّن هذه الفكرة ترتبط مبك ّون آخر من مك ّونات مرشوع هابرماس
الفلسفي املرتبط باستعادة الرتاث الكانطي ،من خالل الدفاع عن
املواطنة الكونية ،إجاب ًة عن التح ّديات الراهنة التي تواجه اإلنسانية
عىل الصعيد العاملي( ،((4إضاف ًة إىل اإلمكانيات التي مينحها البعد
الكوين باتّخاذ موقف نقدي تجاه وطنية "الهويّة"(.((4

في "المجتمع المدني كمشــروع حداثي
لتثبيت االنفصال بين األ ّمة والقومية"
يدافع عزمي بشارة عن تعريف نظري وسيايس لأل ّمة كمجموع
للمواطنني الذين يشكّلون سيادة أو يطمحون إىل بنائها ،مربزًا أ ّن
إرادة السيادة تجعل األ ّمة مميزة عن القومية املتوقّفة عىل اإلثني أو
الثقايف( ،((4فالعنرص السيايس هو ما يخلق حالة األ ّمة الحديثة.
لذلك فالحفاظ  -اليوم -عىل الوحدة السياسية لألمم ،قد يرتبط
بالقدرة عىل الحفاظ عىل القوميات املتعددة داخلها .وهذا ما يعني
محارصة الرغبة يف تحويل االنتامء القومي إىل سيادة ورفض عملية
االندماج القرسي للقوميات يف قومية واحدة ،ورفض تحويل األ ّمة
إىل قومية.
 43املرجع نفسه ،ص .227
 44ركح ،املرجع نفسه ،ص .154
 45األشهب ،املرجع نفسه ،ص .227
 46محمد نور الدين أفاية ،الحداثة والتواصل يف الفلسفة النقدية املعارصة ،منوذج
هابرماس ،ط( 2الدار البيضاء/بريوت :أفريقيا الرشق ،)1998 ،ص .93
 47عزمي بشارة ،املجتمع املدين :دراسة نقدية ،ط( 2بريوت :منشورات املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،)2012 ،ص .271

دراسات وأوراق تحليليّة
الدولة الوطنية بعد الثورات
جدل األيديولوجيا والهويّة :من تطابق الدولة واألمّة إلى دولة المواطنين

يف إطار الدفاع عن هذا الفصل بني األ ّمة والقومية ،يط ّور عزمي بشارة
مقاربة تع ّد املجتمع املدين أداة تحليلية متميزة تطرح يف العمق
والجوهر طريقة يف االنتامء مختلفة كليًّا عن "القومية".

وهكذا ،يف كتابه "املجتمع املدين دراسة نقدية" يُق ّدم املفهوم املعياري
للمجتمع املدين داخل الدولة الدميقراطية ،أفقًا ملقاومة الرغبة يف
إعادة الوحدة إىل ما هو منفصل يف الحداثة ،أي األ ّمة والقومية،
ومرشو ًعا قاد ًرا عىل تحويل املسافة الفاصلة بينهام إىل حيّ ٍز عا ّم تبقى
املواطنة هي تذكرة الدخول إليه(.((4
فإذا كانت عالقة الفرد املبارشة مع مجتمع له دولة ،ولك ّنه منفصل
عن الدولة هي التي تخلق حيّ ًزا عا ًّما هو املجتمع املدين ،فإ ّن القومية
هي محاولة لتحقيق رابطة نظرية بني األفراد واأل ّمة كرابطة ُمبارشة،
وكجامعة مق ّدسة تستأثر بوالء األفراد وإخالصهم عىل حساب والءاتهم
األخــرى ،لذلك يرى عزمي بشارة أ ّن القومية العارية من وساطة
االنتامءات األخرى ،ومن دون املجتمع املدين الذي يفصل بينها وبني
الدولة ،هي جامعة "توتاليتارية" تقمع الجامعات األخرى كافّة(.((4
ينطلق هذا التحليل من كون مسلسل "الرسملة" والرتاكم االقتصادي
دفع الجامعة األهلية يف اتّجاه مسارين متوازيني؛ األ ّول قلّصها إىل
مستوى العائلة الذرية ،والثاين رفعها إىل مستوى األ ّمة ،وبني هذين
املسارين تط ّور وسط ثالث هو الح ّيز العام الذي يقوم بالوساطة
والفصل بني العائلة واأل ّمة .لكن هذا الفصل يصبح ممك ًنا إذا مت ّيز
املجتمع املدين عن القومية ،وعندما يت ّم التامثل بينهام ،ال يبقى متّسع
للمجتمع املدين وتصبح القومية هي الجامعة الوحيدة املعرتف بها.
أ ّما إذا متيزت القومية عن األ ّمة ،فإنّها تصبح أكرب الجامعات فحسب.
48
49
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أسئلة ومالحظات
بكل هذا االختزال
إ ّن استحضار هذه النامذج واملسالك الثالثة – ّ
والرسعة  -يسمح بطرح قليل من األسئلة ،بخاصة يف عالقة بالرشط
التاريخي للدولة الوطنية ،وهو رشط يتميز باملفارقة التالية :إنّها
تحاول الخروج من رشك األيديولوجيات املشكّكة يف رشعيتها ،لك ّنها
توشك عىل السقوط يف ف ّخ الهويّة.
وإذا كانت األيديولوجيات املشكّكة يف الدولة الوطنية ،قد نهضت
عىل افرتاض فكرة "ما بعد الدولة الوطنية" ،فإ ّن فخاخ الهويّة التي
تط ّورها خطابات النزعات اإلثنية والدينية ،تحمل خطر العودة إىل
"ما قبل الدولة الوطنية".
فهل نحن يف حاجة إىل فصل الدولة عن األ ّمة؟ أم إىل فصل األ ّمة عن
"القومية" وتكريس الدولة/األ ّمة الحديثة؟
وهل يبدو الدفاع عن الوطن مبفهومه املدين ممك ًنا ،يف لحظة عربية
يبدو شعارها األكرث مطابقة هو الدفاع عن الدولة مبفهومها املدين؟
وهل يبدو الدفاع عن مواطنة دستورية تتجاوز لحظة الدولة/األ ّمة
ُممك ًنا ،يف زمنٍ عريب يبدو شعاره األكرث مطابق ًة هو الدفاع عن الدولة
الوطنية بوصفها دولة مواطنني؟
إ ّن تزايد الطلب املجتمعي عىل الدولة الدينية ال يسمح بالتفكري يف
الوطن املتح ّرر من امللّة والدين ،كام أ ّن خطر تضخّم نزعات الهويّات
ما قبل الوطنية ،يجعل ترسيخ فكرة الدولة الوطنية واملواطنية
هاجسا أكرث واقعية من تجاوز الدولة/األ ّمة ترسيخ يرتبط باألساس
ً
ّ
بفك االتصال بني األ ّمة والقومية ،وبتكسري الرتاتبية املتخيّلة بني
"الدولة القامئة" من جهة ،كدولة سابقة عن لحظة الدولة األ ّمة،
ومن جهة أخرى "الدولة القومية" املتامشية وحدها  -يف بناء املتخيّل
األيديولوجي  -مع مضمون الدولة األ ّمة.
يرمي ّ
فك االتصال هذا يف غايته الكربى إىل تجاوز التفكري يف الدول
ظل يلصق بها
العربية بعي ًدا عن ُمركّب النقص األيديولوجي الذي ّ
بكل املعنى
مس ّمى "الدول القطرية" ،وتكريس النظر إليها دولة/أ ّمة ّ
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السيايس لأل ّمة الحديثة ،دولة/أ ّمة ميكن ع ّد لحظة الثورات لحظة
حاسمة يف إعادة بناء سيادتها الدميقراطية.
لذلك تبدو مقاربة "املجتمع املدين" بوصفها آليّة تحليلية ،بأفقٍ
حدايث ،لتثبيت االنفصال بني األ ّمة والقومية ،مطابق ًة للرشط السيايس
والتاريخي للدولة الوطنية ،يف لحظة ما بعد الثورات.
عىل أنّ االسرتشاد باملسالك الفكرية التي يفتحها النظر الفلسفي
يف موضوعات "الوطن املدين" و"الوطنية الدستورية" ،عىل الرغم
من رشعية السؤال عن رشط املطابقة السياسية واملرحلية لهذه
األطروحات يف عالقة بالحاجة التاريخية إىل الدولة الوطنية هنا
واآلن ،من شأنه أن يفتح الفكر السيايس العريب عىل آفاقٍ رحبة،
بخاصة من خالل تجريب التفكري يف "الوطن" بأفق الحداثة ،عىل
ضوء ما تعيشه "الهويّة" من مت ّزقات يف عالقتها بالوطن.
آفاق تنطلق من األفكار املعروضة سابقًا ،لتدبري مترين فكري
وكل
وسيايس بخصوص تحرير الوطن من "القومية" ومن "الدين" ّ
فخاخ الهويّة ،وفتح عىل أسئلة الحداثة واملواطنة.
تتجل العالقة قويّة بني هذه األسئلة وآفاقها التاريخية
ومن هناّ ،
ومرجعياتها الفكرية ،ومت ّزقات الهويّة التي يعيشها "الوطن" ج ّراء
تصاعد النزعات اإلثنية والطائفية والعقائدية؛ فاملؤكّد ،كام يدعو
كامل عبد اللطيف يف العديد من مؤلّفاته ،أنّ تذويب هذه التح ّديات
لن يت ّم إال ٍ
مبزيد من إعالء القيم التي تستوعبها روح مفردة املواطنة؛
أي تلك املرجعية السياسية الحداثية املركّبة لداللتها.
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يلح عىل رضورة التقليل
فمبدأ املواطنة يف صيغ تداوله الجديدة ّ
من البعد اإلثني والديني دون نفيهام ،لك ّنه يتطلّع إىل منح االعتبار
للرابطة املدنية؛ وذلك باإلعالء من شأن القيم الصانعة لها ،القادرة
يف اآلن نفسه عىل استيعاب االختالفات العقائدية واإلثنية.

وال ّ
شك يف أنّ هذا االختيار الذي يدافع عن املواطنة بأفق الحداثة
السياسية ومرجعيتها ،يتجاوز جذريًّا لحظة التلقّي االضطراري
األ ّول ملفهوم املواطنة ،بوصفه مرادفًا لرابطة الجنسية املكتشفة
يف العالقة املستحدثة مع الدولة ،ث ّم اللحظة الثانية التي منحت
مدلول قانون ًّيا وحقوق ًّيا ،إىل مستوى جديد من االستيعاب
ً
املواطنة
الفكري ال تصبح معه املواطنة عالقة مع الدولة أو حزمة من
الحقوق فقط ،بل جوابًا عن توترات الحرية والهويّة ،وقاعدة
إلعادة ترتيب االنتامءات ،ومرشو ًعا لتوطني الحداثة السياسية.
ومن هنا ،تصبح دولة املواطنني أفقًا تاريخيًّا تجاوزيًّا وعنوانًا فكريًّا
آخ َر للدولة الوطنية يف زمن ما بعد الثورة ،حيث تتح ّرر الدولة
الوطنية من أوهام األيديولوجيات من جهة ،ومن فخاخ الهويّة
من جه ٍة أخرى ،وحيث تتطابق الدولة مع األ ّمة السياسية ،بصور ٍة
تح ّرر "الوطنية" من األيديولوجيا ،وتصنع املواطنة مفهو ًما جدي ًدا
للدميقراطية ،بطريق ٍة ت ُح ّرر"الوطن" من قبضة الهويّة.
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دحمان عبد الحق*  -جواهرة إدريس

**

تحليل االنحدار لنمذجة تأثير إنتاج
النفط في الديمقراطية في سياق
أطروحة "لعنة الموارد"

لــم يتوقــف النفط في عالقته بالجانب االقتصادي ،بل تعداه إلى عالقته بالتطور السياســي.
وتبحــث هــذه الورقــة أثــر النفــط فــي الديمقراطيــة؛ إذ تســتند إلــى دراســة نظريــة وتجريبيــة
باســتخدام أدوات اإلحصــاء الوصفي وتحليل االنحدار واالختبــار اإلحصائي في ضوء االقتصاد
السياسي ،وهي أطروحة "لعنة الموارد" .وتدرس كيف استخدمت النظم السلطوية الموارد
تحول ديمقراطي من خالل مجموعة من اآلليات مثل:
الهيدروكربونية للحؤول دون حصول ّ
أن
األثــر الضريبــي ،وتكويــن المجاميع ،وتأثيــر اإلنفاق ،والقمــع .وقد أظهر التحليــل اإلحصائي ّ
ً
ً
عكسية ذات داللة إحصائية بين الديمقراطية وإنتاج النفط .لذلك ،يمكن القول
عالقة
هناك
ً
أن أغلبية دول
إن الــدول النفطيــة هــي أقــل احتمــالا أن تصبــح ديمقراطية .وعلــى الرغم مــن ّ
ّ
ّ
محتوما،
العالــم الثالث قــد أصابتها لعنة مواردها ،فإنه ال يمكن اعتبار "لعنــة الموارد" مصي ًرا
ً
ّ
المتمثل بالعجز وضعف تنويع الموارد؛ فهي ال تنطبق على جميع
بل نتيجة التبعية للمسار
ً
البلدان الغنية بالموارد الطبيعية كالنرويج مثلا.
* طالب دكتوراه يف العلوم السياسية ،تخصص دراسات إقليمية ،جامعة الجزائر.
** طالب دكتوراه يف االقتصاد واإلحصاء التطبيقي ،املدرسة الوطنية العليا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي ،الجزائر
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مقدمة
مل يقترص النفط عىل عالقته بالجانب االقتصادي ،بل تعداه إىل
العالقة بالتطور السيايس؛ إذ اهتم الكثري من الباحثني مبوضوع
النفط وتأثرياته يف الدميقراطية ،وكانت أغلب الكتابات يف هذا الشأن
أنكلوسكسونية((( ،فقد تناولت هذه الكتابات أيضً ا مناذج لدول نفطية
عديدة سواء يف أمريكا الالتينية (فنزويال) ،أو يف أفريقيا (نيجرييا وغينيا
الجديدة) أو أوروبا (الرنويج) ،أو يف املنطقة العربية (الرشق األوسط
وشامل أفريقيا) ،أو آسيا (إيران وإندونيسيا وأذربيجان) .وهناك
دراسات ربطت النفط بالحروب والرصاعات سواء مع الدولة املنتجة
واألطامع الخارجية ،أو داخل الدولة من خالل الرصاع عىل املوارد
(الحرب األهلية) .وهناك من ربطها باالستقرار ،ومن أعطى أبعا ًدا
اجتامعية وثقافية للنفط .وقد استكشف بعض علامء السياسة ،مثل
مايكل رووس ،كيف ميكن للوفرة النفطية عىل وجه الخصوص أن
تضعف االتجاهات نحو الدميقراطية.
ويشري هؤالء إىل كيفية استخدام النفط من طرف النظم السلطوية
للحؤول دون حصول تح ّول دميقراطي .وجرى تشخيص هذه الظاهرة
باسم "لعنة املوارد" التي تعني أ ّن العملية الدميقراطية تسري عكس ًيا
مع ازدياد صادرات النفط.

أو ًلا :أطروحــة "لعنــة الموارد":
المفهوم واألبعاد
صاغ ريتشارد أويت يف عام  1993مصطلح "لعنة املوارد الطبيعية"،
وق ّدمه للنقاش العلمي((( .ورجع الكثري من الباحثني يف مناقشاتهم
1 Michael L. Ross, “The Political Economic of Resource Curse,” World
politics, vol. 51 (January 1999); Julie Gauthier, Prospects for Democratization
in the Oil Monarchies of Persian Gulf (Louisiana: Louisiana State University,
2007); Terry Lynnkarl, Oil Led Development: Social, Political And Economic
Consequences (Stanford: Stanford University, January 2007); Jeffry Frankel,
The Natural Resource Curse: A Survey (Harvard: Harvard University,
September 2010); Kevin Tsui, “More Oil, Less Democracy? Theory and
Evidence From Crude Oil Discoveries,” Chicago: University of Chicago,
January, 21 2006. at:
http://www.webmeets.com/files/papers/ERE/WC3/168/tsui-kevin-wc3.pdf
2 Ingrid Kruger, Oil Revenues and Gasoline Subsidization, Norway:
University of Oslo, May 2010, at: http://www.cerdi.org/uploads/
sfCmsContent/html/333/Kruger.pdf
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إىل هذا املصطلح سواء من حيث تأكيده أو نفيه ،وكذلك ربطه
بأحد املتغريات االقتصادية أو السياسية .فهناك من يرى أ ّن اكتشاف
النفط واستخراجه يتعني أن يؤدي إىل املزيد من التنمية املتوازنة
واملستدامة بدلً من أن يكون معوقًا يف كثري من األحيان((( ،ومنهم
من يرى نقيض ذلك يف مناقشته للجوانب االقتصادية للعنة املوارد
الطبيعية ،مثل العالقة السلبية املوجودة بني وفرة املوارد الطبيعية
والنمو االقتصادي((( ،أو ما يسمى بـ "املرض الهولندي" ،أو اضطراب
تأثري تقلبات األسعار يف السلع األساسية ،أمثال فاوندر بالوغ و ستيفن
بول هيج((( .وقد درس باحثون غريهم الجوانب السياسية للعنة
املوارد ،مثل تأثري النفط يف الدميقراطية ،ومن بينهم مايكل رووس(((،
وهورويش ،وواغيل((( ،وهاربر ،ورونالدو((( ،أو عالقة النفط بالفساد،
مثل أسالكسن((( ،ومنهم من ذهب إىل دراسة عالقة النفط بالرصاعات
والحروب األهلية ،ومن بينهم بول كوليري ،وأنك هوفلري(.((1
يرى تريي لينكارل أ ّن نتائج التنمية القامئة عىل تصدير النفط سلبية
من حيث بطء النمو االقتصادي وضعف التنوع االقتصادي .ويأيت
هذا نتيجة لحركة أسعار النفط ارتفا ًعا وانخفاضً ا مع االعتامد عليه
بوصفه مور ًدا أساسيًا من دون التنويع؛ وهو ما يؤدي إىل تراجع
مؤرشات الرفاهية االجتامعية ،وارتفاع مستويات الفقر والالمساواة
3 Macartan Humphreys, Jeffry D. Sachs and Joseph E. Stiglitz, Future
Directions for the Management of Naturel Resources (New York: Colombia
University Press, 2007), p. 23.
4 Jeffry Sachs and Andrew Warner, “Naturel Resource Abundance
and Economic Growth,” NBER Working Paper no. 5398 (Cambridge,
Massachusetts: National Bureau of Economic Research, 1995), p. 18.
5 Frederick van der Ploeg & Steven Poelhekke, “Volatility And The
natural Resource curce,” University of oxford, department of economics
oxcarre, Oxcarre Research Paper No. 2008- 03.
”?6 Michael L. Ross, “Does Resource Wealth Cause Authoritarian Rule
University of Michigan (May 2000).
7 Horiuchi, y. & Waggle, S, “100 years of oil: Did it depress democracy and
sustain Autocracy?,” Paper present at the annual meeting of the APSA 2008
Annual Meeting.
8 Stephen Haber and Victor Renaldo, “Do Natural Ressources Fuel
Authoritarianism?,” A Reappraisal of the Resource Curse’ Working Paper,
2008, No. 351, Stanford University.
9 Silje Aslaksen, “Corruption and Oil: Evidence from Panel Data,
Department of Economics, University of Oslo,” PB 1095 Blindern, 0317
OSLO.
10 Paul Collier and & Anke Hoeffler, “Resource Rents, Governance, and
Conflict,” Journal of Conflict Resolution, vol. 49 (2005), p. 9; Paul Collier and
Anke Hoeffler, “Greed and Grievance in Civil War,” Oxford Economic Papers,
no. 56 (2004), pp. 563-595.
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الشكل ()1
"القانون األول للسياسات النفطية" لتوماس فريدمان

مع االستخدام غري العقالين للموارد الطبيعية .وينعكس ذلك سلب ًيا
عىل البيئة ،واسترشاء الفساد ،والتسلط يف الحكم ،وانتشار الرصاعات
والحروب .لذلك يرى أ ّن البلدان التي تعتمد عىل النفط يف معيشتها
تصبح يف نهاية املطاف ما بني املضطربة اقتصاديًا وأكرث سلطوية(((1؛
إذ يبدو أ ّن البلدان الغنية باملوارد الطبيعية كان أداؤها أسوأ من
البلدان األقل غنى مقارنة مبا متلكه من موارد؛ وهو ما يصطلح عليه
بـ "مفارقة الوفرة"(.((1

تعني "لعنة املوارد" يف أضيق أشكالها العالقة العكسية بني زيادة
االعتامد عىل إيرادات املوارد الطبيعية من جهة ،ومعدالت النمو
االقتصادي من جهة أخرى( ،((1وتحدي ًدا تلك املوارد غري املتجددة
11 Ibid.
 12تريي لينكارل ،مفارقة الوفرة :ازدهار النفط والدول النفطية (بريكيل :مطبوعات
جامعة كاليفورنيا ،)1997 ،ص .23
 13املرجع نفسه ،ص .24

مثل املعادن والنفط والوقود عمو ًما .وتشري دراسات عديدة إىل أ ّن
أداء البلدان النامية الغنية باملوارد كان أضعف من نظريه يف البلدان
الفقرية باملوارد؛ فقد أظهرت دراسة تناولت أعضاء منظمة أوبك يف
الفرتة  1998-1965أ ّن معدل دخل الفرد فيها تراجع مبعدل %1.3
سنويًا ،يف حني حققت البلدان النامية غري النفطية من ًوا مبعدل %2.2
يف الفرتة نفسها(.((1
وهناك العديد من األمثلة عن دو ٍل أصابتها لعنة مواردها مثل نيجرييا
األكرث سكانًا يف أفريقيا ( 160مليون نسمة) ،وثامن أكرب مصدر للنفط
يف العامل .فقد حصلت عىل عوائد من النفط تقدر بنحو  223مليار
دوالر بني عامي  1999و2007؛ إذ يشكّل النفط  %90من صادراتها(.((1
وعىل الرغم من ذلك ،فقد فشلت البالد يف تعزيز سيادة القانون
واالبتكار وروح املبادرة ،وعجزت عن تنويع االقتصاد .وعىل الرغم
من تدفق مليارات الدوالرات منذ السبعينيات ،نجد أ ّن  %70من
النيجرييني يعيشون عىل ما يعادل أقل من دوالر واحد يف اليوم ،ويأيت
ترتيب نيجرييا  159من أصل  197يف مؤرش التنمية البرشية التابع
لألمم املتحدة .ويشري تقرير االستخبارات األمريكية لعام  2005إىل أ ّن
نيجرييا قد تكون يف طريقها للتحول إىل دولة فاشلة( .((1كام يوجد يف
 14كسافيري ساالل مارتن وارفد سوبرامانيان" ،مواجهة لعنة الرثوات الطبيعية :مثال من
نيجرييا" ،ورقة عمل صندوق النقد الدويل (متوز /يوليو  ،)2003ص .4
15 “Mission Impossible, Nearly,” The Economist, August 2, 2007.
16 “Hints of a New Chapter,” The Economist, November 12, 2009.
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الجدول ()1
التحليل الوصفي لبيانات مؤرش الدميقراطية وإنتاج النفط
اإلحصاءات

مؤرش الدميقراطية

إنتاج النفط (مليون برميل يف اليوم)

القيمة الدنيا

السعودية 1.17

ليبيا 1.48

القيمة القصوى

فنزويال 5.15

السعودية 11.72

املتوسط الحسايب

3.46

3.14

الجدول ()2
مؤرش الدميقراطية وإنتاج النفط لبعض البلدان املتقدمة
الدول النفطية التابعة للعامل املتقدم

مؤرش الدميقراطية

إنتاج النفط (مليون برميل يف اليوم)

روسيا

3.74

10.93

الرنويج

9.93

1.9

كندا

9.08

3.58

فنزويال ثروة نفطية تفوق أي دولة أخرى يف أمريكا الالتينية ،ومع ذلك
يعيش ثلثا السكان يف فقر.

من دخلها القومي من املوارد الطبيعية هي أكرث عرضة لالنخراط يف
الحرب األهلية(.((1

وغال ًبا ما تكون املوارد مصد ًرا للرصاع الداخيل ،ومصد ًرا أيضً ا للموارد
املالية الرضورية التي متكن الجهات املتصارعة من االستمرار يف
الرصاع .وهناك أمثلة واضحة عىل ذلك يف أنحاء أفريقيا ،كام هو
حال القتال بني الحكومة واملتمردين يف سرياليون خالل العقد األخري
من القرن العرشين عىل املاس الذي أدى إىل  75ألف قتيل و20
ألف جريح ومليوين ناز ٍح وأعدا ٍد كبرية من األطفال الذين أجربوا عىل
القتال أو عىل ما هو أسوأ منه( .((1لذلك يرى بول كوليري وأنك هوفلري،
املختصان يف عالقة النفط بالرصاع ،أ ّن البلدان التي تستمد نسبة كبرية

وعىل النقيض من ذلك ،يرى ريتشارد أويت أ ّن لعنة املوارد ليست
مص ًريا محتو ًما ،بل نتيجة التبعية للمسار( .((1فلعنة املوارد ال تنطبق
عىل جميع البلدان الغنية باملوارد الطبيعية؛ إذ تعد الرنويج استثنا ًء،
فالنفط يولد نحو  %20من إجاميل الناتج املحيل و %45من الصادرات.
وتعد رشكة النفط فيها مملوكة للدولة (ثم جرى تخصيصها جزئ ًيا)
وتتميز بالكفاءة .كام أدركت الدولة الكمية املحدودة ملواردها
الطبيعية؛ إذ من املتوقع أن ينضب نفطها وغازها يف غضون  70سنة،

 17جوزيف أي .ستيجليتز ،كيف نجعل العوملة مثمرة ،ترجمة فايزة حكيم (القاهرة:
الدار الدولية لالستثامرات الثقافية ،)2009 ،ص .153

”18 Collier and Hoeffler, “Greed and Grievance in Civil War.
19 Annika Kropf, The Patterns of Economic Diversification in the States
of the Gulf Cooperation Council: Natural Resources, Democracy and
Islam, University of Vienna, 2010; at: http://www.soas.ac.uk/lmei/events/
ssemme/file67883.pdf
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لذلك وضعت الكثري من اإليرادات يف صندوق لالستقرار برأسامل
 150مليار دوالر يشكّل يف الوقت الحايل نحو  %50من إجاميل الناتج
املحيل للدولة(.((2

وتشكّل بوتسوانا أيضً ا قصة من قصص النجاح القليلة يف العامل النامي،
وال سيام يف الطريقة التي تولت بها إدارة ثروتها من املاس؛ فقد منا
اقتصاد الدولة مبعدل متوسط يبلغ  %09يف السنوات الثالثني املاضية،
منافس ًة بذلك منور رشقي آسيا .والتزمت حكومتها الدميقراطية أن تبني
إجام ًعا بني السكان حول السياسات املطلوبة لنمو ناجح؛ تضمنت
استخدام صندوق استقرار للتعامل مع العواقب املرتتبة عىل التقلب يف
أسعار املاس .وتعد ماليزيا الغنية باملوارد الطبيعية قصة ثالثة للنجاح؛
إذ استخدمت وفرة مواردها الطبيعية كأساس لالنضامم إىل الدول
الصناعية الجديدة ،وأصبحت تندرج ضمن "الدميقراطيات النفطية".
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والقبول مببادئ حقوق اإلنسان يستلزم النمو االقتصادي وزيادة
الدخل الوطني أو الدخل الفردي وتحسني مستوى الرتبية والتعليم.
وتؤكد "نظرية التحديث" عىل دور التنمية االقتصادية يف التح ّرر
السيايس دور التنمية االقتصادية يف التحرر السيايس؛ إذ قامت
دراسة أجراها آدم برزيوورسيك ،ومايكل ألفاريز ،وخوسيه أنطونيو
شيبوغ ،وفرناندو ليمونجي ،مبقارنة تجربة التنمية االقتصادية
والسياسية يف  141دولةً ،منذ الخمسينيات إىل غاية التسعينيات.
وأكدت الدراسة أنّ الدول األغنى قادرة عىل جعل الدميقراطية
مستدامةً؛ وهم يناقشون فكر ًة مفادها أنّ الدميقراطيات تكون
منيع ًة وثابت ًة يف حال وجود مست ًوى معني من التنمية االقتصادية
يفوق نحو  4آالف دوالر من الناتج املحيل اإلجــايل للشخص
الواحد .أما تحت هذا املستوى ،فقد وجدت الدراسة أنه ميكن
للدميقراطيات أن تزدهر ،أو تذبل ومتوت(.((2

ثان ًيا :البعد السياســي ألطروحة
"لعنة الموارد"
ترتبط الدميقراطية بالتنمية االقتصادية ارتباطًا وثيقًا( .((2لذلك
فالبلدان التي شهدت تنمية اقتصادية ستتجه نحو نظام دميقراطي
بصورة تدريجية .ومع تحول الدول من فقرية إىل غنية ،يرتفع
مستوى التعليم وتتغري أحــوال السكان ما يعطي قيمة أعىل
لالستقالل والحريات ،ومن ث ّم ،يزداد الطلب عىل الدميقراطية مع
املستويات األعىل من التنمية االقتصادية .لذا ،فتأسيس الدميقراطية

 20ستيجليتز ،ص .168
 21سيمون مارتن ليبست ،رجل السياسة :األسس االجتامعية للسياسة ،ترجمة خريي
حامد (بريوت :دار اآلفاق الجديدة ،)1960 ،ص .36-23

ويفرس صامويل هنتغتون ذلك بأنّ التنمية االقتصادية قد أوجدت
تغريات يف البنى والقيم االجتامعية؛ ما أدى إىل تشجيع التحول إىل
الدميقراطية( ،((2واستدل بتجارب عديدة من العامل ككوريا الجنوبية،
وإسبانيا ،واليونان ،واملكسيك .لكن عىل الرغم من كل ذلك ،فإنّ
بعض الدول املصدرة للبرتول ،وهي جزء من العامل النامي ومتتلك
 22بيبا نوريس" ،دور الدميقراطية يف تحقيق وتحسني املساواة والتطوير املستدام
واستئصال الفقر" ،ورقة قدمت للمؤمتر الدويل السادس للدميقراطيات الجديدة أو املستعادة،
الدوحة ( 29ترشين األول /أكتوبر  ،)2006برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،ص .7
 23صامويل هنتغتون ،املوجة الثالثة :التحول الدميقراطي يف أواخر القرن العرشين،
ترجمة عبد الوهاب علوب (الكويت :دار سعاد الصباح ،)1993 ،ص .133 - 120
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مستوى دخل فردي أعىل من بعض الدول الرأساملية املتقدمة ،شأن

الدول النفطية نحو نظام سيايس ومجتمع أكرث شفافية وتركي ًزا عىل
بناء القانون والهياكل التعليمية التي من شأنها تعظيم قدرة شعوبها.

"نظرية التحديث" عاجزة عن تفسري سبب ذلك .ولذلك ،ال ميكن

وبحسب فردميان ،فإ ّن الدول التي يشكل النفط الجزء األكرب من
صادراتها أو الناتج املحيل اإلجاميل مع وجود مؤسسات ضعيفة أو
حكومات استبدادية هي التي تخضع "للقانون األول للسياسات
النفطية" .وتأيت عىل قامئة الدول :أذربيجان ،وأنغوال ،وتشاد ،ومرص،
وغينيا االستوائية ،وإيران ،وكازاخستان ،ونيجرييا ،وروسيا ،والسعودية،
والسودان ،وأوزبكستان ،وفنزويال .أما الدول الراسخة يف الدميقراطية
ولها اقتصادات متنوعة مثل بريطانيا ،والرنويج ،والواليات املتحدة -
عىل سبيل املثال  -فلن تكون خاضعة ألحكام هذا القانون(.((2

مثل ،غري دميقراطية؛ ومن ث ّم تصبح
دول مجلس التعاون الخليجي ً
تسمية الدخل الناتج من الرثوة النفطية تنميةً ،بل هو استنفاد
ملورد هيدروكربوين كان من املفرتض استخدامه ألغراض التنمية.
وقد اكتشف بعض علامء السياسة كيف أنّ وفرة الرثوة النفطية
عىل وجه الخصوص ميكن أن تضعف االتجاهات نحو الدميقراطية؛
فاستنا ًدا إىل األبحاث التي أجراها مايكل رووس يف عام 2011
بجامعة كاليفورنيا باستخدام التحليل اإلحصايئ لـ  113دولة بني
عامي  1971و ،1997وجد أنّ اعتامد الدولة عىل أي من الصادرات
املعدنية يجعلها متيل إىل أن تكون أقل دميقراطية( .((2لذلك يرى
احتامل بأن تصبح
ً
أنّ الدول الغنية باملوارد الطبيعية هي أقل
دميقراطية مقارنة بتلك الفقرية باملوارد(.((2

ويف السياق نفسه ،قدم توماس فريدمان دراسة بعنوان "القانون األول
للسياسات النفطية"( ((2يرى فيها أ ّن هناك عالقة ارتباط بني سعر
النفط ووترية استدامة الحريات السياسية واإلصالحات االقتصادية.
ويفرتض هذا القانون ما ييل :يتحرك سعر النفط ووترية الحرية
دامئًا يف اتجاهني متعاكسني يف الدول الغنية بالنفط؛ فكلام ارتفع
متوسط سعر النفط الخام العاملي ،تتعرض حرية التعبري والصحافة
واالنتخابات الحرة واستقالل القضاء وسيادة القانون للتآكل (انظر
الشكل  .)1وعىل العكس من ذلك ،فانخفاض أسعار النفط يدفع
24 Ross, “The Political Economic,” p. 297-322.
25 Ross, “Does Resource Wealth,” p. 7.
26 Thomas Friedman, “The First Law of Petro Politics,” Foreign Policy
(April 2006).

وتأيي ًدا لهذه الفكرة ،يرى ريتشارد يونغ أ ّن ارتفاع أسعار النفط والغاز
عىل ما يبدو ساعد يف دعم االستبداد( .((2لذا تتناسب العالقة بني
العملية الدميقراطية عكس ًيا مع ازدياد صادرات النفط .وهذا عىل
عكس ما يجري يف البلدان املتطورة؛ فحال الدميقراطية وحقوق
اإلنسان والحريات السياسية فيها يتناسب طرديًا مع زيادة الناتج
اإلجاميل الداخيل ومع دخل الفرد .وعىل خالف ما يجري يف الدول
املتطورة ،ال تؤدي الزيادة يف مداخيل الدولة يف الدول الريعية إىل
التطور السيايس.

ً
ثالثا :التحليل اإلحصائي
ألطروحة "لعنة الموارد"
سنحاول إجراء التحليل اإلحصايئ عىل البلدان النامية املنتجة للنفط
باستخدام اإلحصاء الوصفي إىل جانب منوذج االنحدار من أجل
إظهار تأثري إنتاج النفط يف الدميقراطية يف سياق لعنة املوارد .ويجري
27 Ibid.
28 Richard Young, “Energy A Reinforced Obstacle to Democracy?” Center
for European Policy Studies, C.E.P.S. Working Document (July 2008), p. 1.
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الشكل ()2
سحابة النقاط إلنتاج النفط ومؤرش الدميقراطية

املصدر :الشكل من إعداد الباحث ،استنادًا إىل بيانات مؤرش الدميقراطية ،)The Economist Intelligence Unit Limited( 2012
وبيانات إنتاج البلدان النامية للنفط عام .)U.S Eneregy Information Administration( 2012

الجدول ()3
نتائج منوذج االنحدار
املتغري التابع :مؤرش الدميقراطية
الطريقة :املربعات الصغرى العادية
التاريخ ،2014/5/10 :الوقت :س 09 :و 49دق
العينة12 1 :
املالحظات املدرجة12 :
مؤرش الدميقراطية = س ( + )1س ( * )2إنتاج النفط
إحصائية ستودنت
الخطأ املعياري
املعامل

االحتامل

س ()1

4.186830

0.413214

10.13235

0.0000

س ()2

-0.22866

0.099881

-2.28932

0.0451

معامل التحديد

0.343874

املتوسط للمتغري التابع

3.460833

معامل التحديد املعدل

0.278262

الخطأ املعياري للمتغري التابع

1.080197

املجموع املفرس لالنحدار

0.917684

معيار أكاييك

2.817084

مجموع مربعات الباقي

8.421432

معيار شوارنز

2.897901

لوغاريتم املعقولية

-14.9025

معيار هنان وكوين

2.787162

إحصائية فيرش

5.240984

إحصائية دربن واتسون

2.224709

االحتامل (إحصائية فيرش)

0.045066

املصدر :الجدول من إعداد الباحث ،استنادًا إىل بيانات مؤرش الدميقراطية ،)The Economist Intelligence Unit Limited( 2012
وبيانات إنتاج البلدان النامية للنفط عام .)U.S Eneregy Information Administration( 2012
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التحليل اإلحصايئ باستخدام بيانات مؤرش الدميقراطية( ،((2والبيانات
املقابلة إلنتاج النفط من عام  2012للبلدان النامية( ((3املنتجة للنفط
التي أخذت يف االعتبار يف هذه الدراسة ،وهي :السعودية ،واإلمارات
العربية املتحدة ،والكويت ،والعراق ،وإيــران ،وقطر ،وأنغوال،
والجزائر ،وليبيا ،ونيجرييا ،وكازاخستان ،وفنزويال .ومؤرش الدميقراطية
هو متوسط مؤرشات متعددة للدميقراطية مثل العملية االنتخابية،
والتعددية ،وعمل الحكومة ،واملشاركة السياسية ،والثقافة السياسية،
والحريات املدنية .إ ّن نتائج اإلحصاء الوصفي للبيانات املقابلة لهذه
الدول مبينة يف الجدول ( .)1أما اإلحصاءات األخرى املقابلة للدول
النفطية التابعة لدول العامل املتقدم فمبينة يف الجدول (.)2

تموز  /يوليو 2014

بحسب سحابة النقاط (الشكل  ،)2نالحظ أ ّن املستويات العليا إلنتاج
النفط يف البلدان النامية تقابل مستويات منخفضة من الدميقراطية،
مع خط انحدار مبيل سالب؛ ما يدل عىل العالقة العكسية بني
املتغريين .وبحسب نتائج منوذج االنحدار (الجدول  ،)3نالحظ أنه،
يف مستوى  %5من الداللة ،هناك عالقة عكسية ذات داللة إحصائية
بني إنتاج النفط والدميقراطية وذلك باستخدام اختبار الداللة لفيرش.
[  (= Prob (F-statistic) = 0.045066 < 0.05إحصائية فيرش )] Prob
وتعطى معادلة االنحدار بـ:
مؤرش الدميقراطية =  *0.22-إنتاج النفط 4.18 +

نالحظ من الجدول ( )1أ ّن متوسط إنتاج النفط يف البلدان النامية
يتأرجح يف حدود  3.14مليون برميل يوميًا مع أقىص قدر من اإلنتاج
يصل إىل  11.72مليون برميل يوم ًي ا )يف اململكة العربية السعودية،
وبحد أدىن ينخفض حتى  1.48مليون برميل يوم ًيا يف ليبيا (متوسط
مؤرش الدميقراطية يف الدول ا ل نامية يتأرجح يف حدود  ،3.46وهو
مؤرش ضعيف ج ًدا مقارنة مع الكمية الكبرية من اإلنتاج النفطي
يوم ًيا يف هذه البلدان ومع متوسط اإلنتاج أيضً ا البالغ  3.14مليون
برميل يوم ًيا) .وتع ّد القيمة القصوى ملؤرش الدميقراطية يف البلدان
رابعا :التفسير السياسي
ً
النامية منخفضة ج ًدا ( )5.15مقارنة مبؤرشات الدميقراطية لبلدان
أخرى مثل الرنويج ( )9.93وكندا ( )9.08ذات اإلنتاج النفطي الكبري ألطروحة "لعنة الموارد"
أيضً ا (انظر الجدول  .)2لذلك يبدو من هذا التحليل الوصفي أ ّن
وضع مايكل رووس يف تحليالته آليات شكلت العالقة بني الوفرة
البلدان التي تقوم بإن ت اج نفطي ك ب ري يكون لديها ميول المتالك
النفطية وغياب الدميقراطية وهي:
مؤرشات دنيا للدميقراطية.
ومن أجل معرفة تأثري إنتاج النفط يف الدميقراطية نقوم بتقدير منوذج األثر الرضيبي :ففي حني تقود الرضائب عادة إىل إقامة املجالس
ويعب التمثيلية ،يرى ج .لوشياين أنّ الريوع النفطية تكرس هذه الصلة(((3؛
يعب عن املتغري التابعِّ ،
االنحدار؛ إذ إ ّن م ؤرش الدميقراطية ِّ
"إنتاج النفط" عن املتغري التفسريي املستقل .ويق َّدر منوذج االنحدار لذلك فــإنّ جمع الرضائب ال يصبح من ضمن أجندة الدولة
باستخدام طريقة املربعات الصغرى العادية؛ وذلك باستخدام برنامج واهتامماتها .واستنا ًدا إىل ذلك ،فإنّ الحكومة تتحرر من املحاسبة
 .Eviews6وتظهر ال نتائج عىل شكل سحابة نقاط يف الشكل ( ،)2واملساءلة إىل درجة متكنها من أن تصبح مستقلة عن املجتمع(((3؛
ومنوذج االنحدار يف الجدول (.)3
ما يثبط املشاركة السياسية .ومن هنا جاء شعار الثورة األمريكية "ال
رضائب من دون متثيل" .أما شعار الدول النفطية االستبدادية فهو
"ال متثيل من دون رضائب"(.((3
هذا يعني أ ّن الزيادة بوحدة واحــدة يف إنتاج النفط يؤدي إىل
انخفاض يقدر بـ  3.95وحدات ( )4.18-0.22يف مؤرش الدميقراطية،
والذي يعطي نتائج كافية ومطابقة ألطروحة "لعنة املوارد" .مبعنى أ ّن
هناك عالقة عكسية بني إنتاج النفط والدميقراطية يف سياق أطروحة
"لعنة املوارد".

29 The Economist Intelligence Unit Limited, Democracy index 2012
Democracy at a standstill, A report from The Economist Intelligence Unit,
pp. 03. 08, at: http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=D
emocracyIndex12
30 U.S Eneregy Information Administration, 26/2/2013, at:
http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=SA

 31جياكومو لوشياين" ،دول رصد التخصيصات مقابل دول اإلنتاج :إطار نظري" ،املستقبل
العريب ،العدد ( 103أيلول /سبتمرب  ،)1987ص .86
”32 Lisa Anderson, “The State in the Middle East and North Africa,
Comparative Politics, vol. 20. no. 1 (Octobre 1987), p. 72.
33 Friedman, p. 32.
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•تأثري اإلنفاق :يوفِّر الحصول عىل املداخيل النفطية للدولة
إمكانية جلب رضا الرأي العام؛ إذ إنّ توجيه خزينة الدولة
نحو اإلنفاق الجاري أو حتى اإلنفاق عىل التوظيف قصري األمد
ال يوفِّر اإلمكانية لإلنفاق عىل البنى التحتية .كام أنّ الدولة
تستطيع عن طريق زيادة اإلنفاق الجاري إيجاد فرص عمل
كاذبة والتسرت عىل البطالة املقنعة.

•تأثري القمع :ميكن لعوائد النفط أن تنفق بشكل مفرط عىل
النفقات العسكرية وعىل الرشطة واألمن الداخيل واالستخبارات
التي ميكن أن تستخدم لخنق الحركات الدميقراطية.
•تكوين املجاميع  :Group Formationويجري ذلك عرب تقديم
حائل
االمتيازات والتسهيالت املالية .كام من شأن ذلك أن يقف ً
أمام التنظيامت املستقلة عن الحكم ،ويف الوقت نفسه تنظِّم
الدولة أنصارها يف إطار أجهزتها ليأمتروا بأمرها .لذلك من
الصعب تشكيل مجتمع مدين مستقل عن الحكم ،فكل فروع

املجتمع املدين مثل األحزاب واملؤسسات املدنية وغري الحكومية
هي منظامت شكلية ليس لها القدرة عىل املساءلة والشفافية
يف العالقات االجتامعية والقيام بالرقابة عىل مؤسسات الحكم.

خاتمة
سعت الدراسة الختبار فرضية أ ّن وجود النفط يؤدي إىل غياب
الدميقراطية .وتعترب أطروحة "لعنة املوارد" من أهم وجهات النظر
املفسة لهذه العالقة من خالل العالقة العكسية بني الوفرة النفطية
ِّ
وغياب الدميقراطية .وقد تم تفسري ذلك من خالل مجموعة من اآلليات
تستخدمها الدولة للحؤول دون حصول مشاركة سياسية فعالة .وال
يساعد هذا عىل بناء نظم دميقراطية وضامن حريات األفراد .ومع ذلك،
ال يعني هذا أ ّن "لعنة املوارد" قد ٌر محتو ٌم لجميع الدول النفطية ،بل
هناك دول استطاعت أن تدير ثروتها النفطية بطريقة عقالنية ورشيدة
حققت بها دميقراطية؛ وأبرز مثال عىل ذلك هو الرنويج .وبناء عليه،
احتامل
ً
فالقاعدة التي ميكن استخالصها هي أ ّن الدول النفطية هي أقل
أن تصبح دميقراطية؛ فالعالقة بني تطور الدميقراطية تتامىش عكس ًيا مع
ازدياد صادرات النفط؛ أي أنه كلام ازدادت املداخيل النفطية للدول
املنتجة للنفط ،تصاب العملية الدميقراطية بالخلل وترتاجع الحريات
السياسية .ويرجع هذا إىل استخدام الريع الناتج من النفط من خالل
اآلليات التي تناولتها الدراسة للحؤول دون قيام إصالحات اقتصادية
وسياسية حقيقية من شأنها أن تؤدي إىل تفعيل املشاركة السياسية
للمواطنني يف توجيه سياسات حكوماتهم.
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ّ
الـحـل
عـلـى مـا تبـقى مـن فـرص
السـياسـي

*

وحدة تحليل السياسات يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

دراسات وأوراق تحليليّة
ّ
الحل السياسي
االنتخابات الرئاسية السوريّة تقضي على ما تبقى من فرص

مقدمة
عىل الرغم من األزمة السياسية واملجتمعية الحادة التي تعيشها
سورية منذ انطالق الثورة يف آذار /مارس  ،2011والتداعيات اإلنسانية
املأساوية للرصاع املسلّح الدائر فيها ،أجرى النظام السوري يف 3
حزيران /يونيو  2014انتخابات رئاسية شارك فيها ثالثة مرشحني من
ضمنهم الرئيس بشار األسد.
ويف حني سعى النظام وحلفاؤه اإلقليميون والدوليون للرتويج
لالنتخابات بوصفها أول انتخابات "تعددية" تجري يف سورية منذ أكرث
من نصف قرن وتسويقها لدى الرأي العام الدويل باعتبارها "مثرة"
لإلصالح السيايس والدستوري الذي "ت َّوجه" النظام بإقرار دستور عام
 ،2012رفضت األمم املتحدة هذه االنتخابات لكونها "تنسف الجهد
سيايس يف سورية" .كام رفضتها الواليات املتحدة األمريكية
لحل
الرامي ٍّ
ٍ
واالتحاد األورويب وتركيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وغريها؛ إذ وصف بعضها دعوة النظام السوري إىل االقرتاع يف هذه
االنتخابات بأنها "مهزلة" وأ ّن "نتائجها معروفة مسبقًا" .أما املعارضة
السورية ،فقد أجمعت تكتالتها وأطيافها ،مبا فيها تلك التي توصف
بأنها "مهادنة" للنظام ،عىل رفض االنتخابات ومقاطعتها ،ووصفتها
بأنها "غري رشعية".
ومل ينطلق الرفض الدويل واإلقليمي إلجراء االنتخابات بسبب التغييب
القرسي لنصف الشعب السوري عن املشاركة بسبب ظروف الحرب
والنزوح والتهجري ،وإرشاف نظامٍ ٍ
فاقد للرشعية ووالغٍ يف دم شعبه،
بل أيضً ا أل ّن إجراء االنتخابات يف ظل أزمة سياسية ومجتمعية حادة
ورصاع مسلح دائر يعني تعميق الرصاع واستمراره والقضاء عىل فرص
حله سياس ًيا.

موقع االنتخابات الرئاسية في
مبادرات الحل الدولية
لحل األزمة السوريّة  -التي صدرت قبل
رهنت املبادرات السياسية ّ
اجتامع جنيف يف  30حزيران /يونيو ( 2012املبادرة العربية األوىل
 10أيلول /سبتمرب  ،2011واملبادرة العربية الثانية  22كانون الثاين/
يناير  ،2012وخطة كويف عنان)  -إجراء انتخابات رئاسية بوقف
العنف ،وإطالق حوا ٍر سيايس ومجتمعي ،وتشكيل حكومة وحدة
وطنية ترشف عىل االنتخابات .ومع استمرار األزمة وتصاعد عنف
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توصلت القوى الدولية واإلقليمية الفاعلة يف األزمة السوريّة
النظام ّ
نص عىل "تأسيس
(مجموعة العمل الدولية) إىل بيان "جنيف  "1الذي ّ
هيئة حكم انتقايل تتمتع بكافة الصالحيات التنفيذية" .وقد ّأسس
هذا اإلعالن التوافقي نتيجة مؤداها أ ّن االنتخابات الرئاسية ستشكل
"نهاية" للمرحلة االنتقالية ،وأ ّن اإلعالن عنها وتنظيمها يقعان ضمن
اختصاصات الهيئة االنتقالية املزمع تشكيلها.

وخالل تلك الفرتة ،ونتيجة ضعف وضعه امليداين يف مقابل رجحان
ظل
كفة املعارضة ،وبتأثري الضغوط الدولية واإلقليمية يف النظامّ ،
السوري  -الذي "ر ّحب" ببيان "جنيف  "1من
الخطاب الرسمي
ّ
دون أن يوافق عليه رصاح ًة  -يتج ّنب التطرق إىل مسألة االنتخابات
الرئاسيّة واحتامل ترشح األسد لوالية رئاسية جديدة .يأيت ذلك عىل
الرغم من املصادقة عىل دستور عام  2012الذي منحه حق الرتشح
لواليتني أخريني.
تنص رصاح ًة عىل
أما إيران التي ر ّحبت بخطة كويف عنان والتي مل ّ
تحقيق االنتقال السيايس وتنحي بشار األسد ،فقد رفضت املوافقة
ينص رصاحة عىل تشكيل "هيئة حكم
عىل بيان "جنيف "1؛ ألنه ّ
انتقايل كاملة الصالحيات" .ويف محاولة الستباق أي تفاهامت دولية
تستبعدها من أي حلٍ سيايس محتملٍ  ،سارعت إيران يف  16كانون
األول /ديسمرب  2012إىل إطالق مبادرة سياسية من ست نقاط،
تض ّمن بن ُدها الثالث الدعوة إىل "إجراء حوار وطني شامل يهيئ
األرضية لتأليف حكومة انتقالية تنظِّم انتخابات برملانية وجمعية
تأسيسية لكتابة دستور جديد وإجراء االنتخابات الرئاسية يف موعدها
املحدد".
سعت إيران لتهيئة الظروف املالمئة لجعل هذه املبادرة "قابلة
للتنفيذ" أو "مطروحة للنقاش" من قبل األطراف الدولية املؤثرة
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يف األزمة السوريّة؛ فتدخلت عسكريًا بشكل مبارش وعرب أحزاب
وميليشيات موالية لها (حزب الله اللبناين وامليليشيات العراقية) لقلب
املوازين ميدانيًا ملصلحة النظام الذي كان يتلقى رضبات موجعة
عىل امتداد األرايض السوريّة .ومنذ معركة القصري يف حزيران /يونيو
 ،2013أضحت إيران املرشف الرئيس عىل سري العمليات العسكرية
يف سورية ،فيام اقترص دور الجيش السوري عىل تأمني اإلسناد الناري
للميليشيات التابعة لها .ومبوازاة الدور العسكري املبارش ،أدت إيران
مهم؛ إذ ساهمت يف إنضاج املبادرة الروسية يف
دو ًرا دبلوماسيًا ً
أيلول /سبتمرب  2013التي أفضت إىل اتفاقٍ لتسليم السالح الكياموي
السوري؛ من أجل منع توجيه رضبة عسكرية عقابية للنظام بسبب
استعامله هذا السالح يف غوطتي دمشق يف آب /أغسطس .2013

تغي املوازين العسكرية وتاليش احتامل توجيه رضبة عسكرية
ومع ّ
للنظام وانفتاح املجتمع الدويل عليه إلمتام مهمة تسليم الكياموي ،بدأ
الرئيس السوري بشار األسد خالل مقابالته مع وسائل اإلعالم العربية
والغربية نهاية عام " 2013يل ّمح" إىل احتامل ترشّ حه يف االنتخابات
الرئاس ّية املقررة عام  ،2014وربط ذلك "مبطالبة الشعب له بالرتشح".
عىل الرغم من ذلك ،فإ ّن النظام مل يكن يف موقع يسمح له باإلعالن
رسميًا عن نيته إجراء هذه االنتخابات؛ فقرار مجلس األمن التابع
لألمم املتحدة رقم  ،2118كان يشري بوضوح إىل رضورة إنشاء هيئة
حكم انتقالية مبوجب بيان "جنيف  ،"1ويدعو إىل عقد مؤمتر دويل
جديد لحل األزمة السوريّة يف جنيف.
السوري  -تحت الضغط الرويس  -إىل حضور مؤمتر
اضطر النظام
ّ
"جنيف  ،"2فيام رفضت إيران مجد ًدا االعرتاف ببيان "جنيف ،"1
وبسبب ذلك استبعدت من املشاركة .وقد تسلّح النظام بالدعم
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اإليراين العسكري والسيايس؛ فعطّل جهد الوسيط العريب والدويل
األخرض اإلبراهيمي يف إطالق عملية تفاوضية جدية .كام استغلت
إيران فشل "جنيف  "2واستنكاف حلفاء املعارضة السورية عن
الحل السيايس أو لتغيري موازين
القيام بخطوات جدية لتفعيل مسار ّ
القوى عىل األرض ،من أجل إعادة طرح مبادرتها السياسية مدعومة
باإلنجازات امليدانية التي حققها النظام مبساندة مليشياتها .ومنذ
بداية آذار /مارس  ،2014ارتفعت نربة الخطاب السيايس اإليراين ،مبا
يفيد أ ّن إيران تع ّد الفاعل الرئيس يف األزمة السوريّة .وجاءت معركة
يربود يف القلمون وعملية التفاوض يف حمص القدمية لتؤكد ذلك؛ إذ
منعت طهران الجيش السوري من املشاركة امليدانية يف معركة يربود،
وحرصت مهمة اقتحامها بقوات حزب الله وامليليشيات العراقية،
مثل ميليشيا "أبو الفضل العباس" وغريها .أما يف حمص القدمية ،فقد
تولت إيران منفردة التفاوض مع الجبهة اإلسالمية إلخراج مقاتيل
املعارضة منها مقابل إطالق رساح أرسى إيرانيني يف حلب ،وإدخال
مساعدات إغاثية إىل بلديت نبل والزهراء الشيعيتني يف ريف حلب.
ومتاشيًا مع املسعى اإليراين إلجراء االنتخابات الرئاسية يف موعدها،
أق ّر مجلس الشعب السوري قانون تنظيم االنتخابات يف  13آذار/
مارس  2014فاس ًحا الطريق أمام األسد ليعلن ترشّ حه رسم ًيا يف 28
نيسان /أبريل .2014

تأثيــر االنتخابات الرئاســية في
الحل السياسي
ميكن القول إ ّن إجراء االنتخابات الرئاسية قىض مرحليًا عىل فرص
السيايس لألزمة السوريّة وفق بيان "جنيف  ."1وعىل الرغم
الحل
ّ
من أ ّن املواقف الغربية والعربية تركّز عىل إفشال مسعى إضفاء
"الرشعية" عىل بقاء بشار األسد يف السلطة ،فإ ّن غياب إجراءات
فعلية للرد عىل قيام النظام بتجاوز مبادرات التسوية وفرض واقع
سيايس جديد سوف يش ّجع استمرار إيران يف الدفع بخطتها إلبقاء
األسد يف صدارة املشهد السيايس السوري .وميكن مالحظة ذلك يف
الخطاب األخري للرئيس األمرييك باراك أوباما يف األكادميية العسكرية
األمريكية يف "ويست بوينت"؛ إذ دافع عن خياراته السابقة يف سورية.

دراسات وأوراق تحليليّة
ّ
الحل السياسي
االنتخابات الرئاسية السوريّة تقضي على ما تبقى من فرص

وباستثناء "التعهد" بتقديم دعم للمعارضة املسلحة "املعتدلة" ،مل
يتط ّرق أوباما إىل إمكانية القيام بأي خطوات جدية تساهم يف تفعيل
السيايس لألزمة يف سورية.
الحل
ّ

عىل الصعيد اإلقليمي ،ال تشكّل األزمة السوريّة يف هذه املرحلة
"أولوية" بالنسبة إىل الدول الفاعلة والحليفة للمعارضة؛ إذ تتصدر
األزمة املرصيّة واستقرار النظام الجديد بعد "فوز" عبد الفتاح
السييس يف االنتخابات الرئاسية األخرية قامئة األولويات بالنسبة إىل
السعوديّة .أما تركيا فتبدو منشغلة بقضاياها الداخلية ال سيام بعد
تج ّدد االحتجاجات ،وازدياد االنتقادات الداخلية تجاه سياسة حكومة
أردوغان يف سورية ،وبخاصة بشأن موضوع الحركات الجهادية ،ما
دفعها إىل إدراج جبهة النرصة عىل قامئة املنظامت اإلرهابية يف 3
حزيران /يونيو  .2014وقد ألقى تراجع االهتامم باألزمة السوريّة،
وتوقف إمدادات السالح بتداعياته عىل فصائل املعارضة املسلحة،
فرتاجعت يف جبهات مهمة كام حصل يف حلب مؤخ ًرا ،وكذلك يف
دير الزور أمام تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام "داعش".
يف ظل هذا الواقع ،تعمل إيران عىل استثامر االنتخابات الرئاسيّة
"الحل املتوافر" واملقبول
إلعادة إحياء مبادرتها وطرحها دوليًا بوصفها ّ
لألزمة السوريّة .وال ترى طهران يف االئتالف الوطني لقوى الثورة
واملعارضة السوريّة أو هيئات املعارضة األخرى العاملة خارج سورية
السوري .لذلك سعت منذ
أنها جهات "فاعلة ومؤثرة" يف الداخل
ّ
بداية العام الجاري للتفاوض مع الكتائب والفصائل املسلحة املؤثرة
ميدانيًا يف الحيز الجغرايف لكل منها؛ لدفعها  -ترغيبًا أو ترهيبًا  -إىل
عقد هدنٍ دامئة أو مؤقتة مع النظام مبا يسمح بتقليص مساحات
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الرصاع جغراف ًيا ،ومبا ميكّنها الحقًا من ترجمة مقرتحها حول تشكيل
"حكومة وحدة وطنية" تأخذ من الرئيس بعض صالحياته إلدارة
املرحلة االنتقالية ،وإجراء انتخابات نيابية ،وتعديل الدستور مع بقاء
عب جواد ظريف وزير خارجية إيران عن ذلك
األسد يف منصبه .وقد ّ
رصاحة يف املؤمتر املسمى "أصدقاء سورية الربملاين" ،والذي انعقد
يف طهران مطلع حزيران /يونيو  ،2014بقوله" :إ ّن املصالحات التي
حصلت يف سورية تؤكد أنه ميكن إيجاد حلول عرب الحوار الداخيل".

أما النظام السوري فقد سعى من خالل "انتخاباته" إلرسال عدة
رسائل وتحقيق عد ٍد من األهداف منها :اإليحاء إىل مواليه وحلفائه
بانتصاره عىل معارضيه وبأنه ال يزال ممسكًا بزمام األمور ،وتوجيه
رسالة إىل املجتمع الدويل أ ّن الحل السيايس الوحيد الذي يقبل به
املفصل عىل مقاسه ومبا يبقيه يف الحكم ،وإعادة املجتمع
هو الحل َّ
السوري  -الذي غادر ساحة الخوف خالل السنوات الثالث املاضية -
إىل مامرسة العادات التي زرعتها أجهزته األمنية مثل النفاق والتبجيل
املفضوح فهذه العادات تشكّل بيئة خصبة الستمراره بفساده
واستبداده ،والكشف عن معارضيه املوجودين يف املناطق الخاضعة
لسيطرته والتخلص منهم ،ومحاولة قهر الشعب السوري وإهانته عرب
إجراء انتخابات معروفة نتيجتها مسبقًا ومبا يقود إىل تعميم حالة من
اإلحباط ،ومن ث ّم يؤدي إىل استسالمه وتسليمه ببقاء النظام.
من املرجح أيضً ا أن يقوم النظام السوري بعد "االنتخابات"
ببعض اإلجراءات التي تع ّزز من فرص بقائه ،مثل االستمرار بعقد
"املصالحات" الدامئة أو املؤقتة يف مناطق متعددة ،واإلفراج عن عدد
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من املعتقلني ،وتأليف وزارة جديدة تتضمن عد ًدا من معارضيه يف
الداخل أو الخارج ،والتواصل مع بعض شخصيات املعارضة يف الخارج
وأطرافها ،مبا يوحي بأ ّن لحظ ًة سياسي ًة جديدة قد بدأت من جهة،
ولكن من دون التأثري يف مسألة استمراره يف الحكم من جهة ثانية.
ويطمح النظام أن يحقق ذلك أيضً ا إحداث بلبلة يف صفوف معارضيه
وشق صفوفهم ،وتشجيع بعض الدول عىل فتح صفحة جديدة معه،
ّ
والدخول يف تنسيق معها ملكافحة ما يسميه "اإلرهاب" .وعىل الصعيد
امليدا ّين ،سوف يعترب النظام هذه االنتخابات "تفويضً ا" له الستكامل
معركته العسكرية ضد الثورة ،وهو "جوهر" الربنامج االنتخايب الذي
طرحه بشار األسد أثناء لقائه برجال الدين يف  29نيسان /أبريل ،2014
وذلك عندما اعترب أ ّن البالد "أمام حالة فشل اجتامعي وأخالقي" ،وأ ّن
هناك "عرشات اآلالف من اإلرهابيني السوريني" يف إشارة إىل مقاتيل
املعارضة ،وأ ّن خلف هؤالء "حاضنة اجتامعية" ق ّدر عدد أفرادها
بـ "املاليني من السوريني" ،واع ًدا مبحاربتهم وبأنه "لن يرحمهم".
لقد وصل القتل والتهجري ح ًدا جعل كات ًبا عرب ًيا معروفًا يكتب أ ّن
النظام يحاول أن ينتخب له شع ًبا ،وليس العكس.
ومع ذلك ،ستبقى مسألة رفض األغلبية الساحقة من السوريني ومن
دول العامل االعرتاف برشعية االنتخابات تقض مضاجع النظام ،وهو
ما يعني بقاء األزمة السوريّة مفتوحة عىل مرصاعيها ،لتكون محطة
"االنتخابات" مج ّرد محط ٍة عابر ٍة يف سياق الرصاع السوري .وخالل
فرتة وجيزة ،سوف تفقد هذه االنتخابات قيمتها لجهة الزخم املعنوي
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التي أعطته الدعاية اإليرانية لها .وعىل الرغم من اإلحباط واليأس
رصين
الذي يحاول النظام بثّه يف صفوف السوريني ،فسوف يظلون م ّ
عىل رفض استمراره وبقائه .وبعد مرور أكرث من ثالث سنوات عىل
الثورة واملأساة املرافقة لها ،ال شك يف أ ّن النظام ما زال يستطيع أن
ميارس القتل والتعذيب والترشيد ،لكنه ال يستطيع أن يحكم أو
يستعيد السيطرة عىل البالد التي هدمها وهو يحاول قمع ثورتها.
ومن ث ّم ،ستبقى األزمة السوريّة قامئة يف الداخل والخارج ،وستظل
معروضة عىل مائدة املجتمع الدويل بحثًا عن حلول أخرى استنا ًدا إىل
تطورات الرصاع وموازين القوى واألداء السيايس.
أخ ًريا ،من املهم اإلشارة إىل أ ّن قوى الثورة السوريّة وأطياف املعارضة
كافة ال تزال تخوض املواجهة مع النظام من دون خطة واضحة
املعامل؛ إذ عىل الرغم من معرفتها قبل فرتة كافية حول ن ّية النظام
إجراء االنتخابات ،فإنها مل تفعل شيئًا إلحباط هذه املساعي عرب
وضع اآلليات والخطط واملبادرات الالزمة للرد عليها .واليوم ،وبعد
االنتخابات ،فإ ّن املعارضة ستكون يف وضعٍ حر ٍج إن مل تس َع لتنظيم
صفوفها سياس ًيا وعسكريًا ،وتحصني نفسها من انشقاقات متوقعة
بفعل تواصل النظام مع بعض مكوناتها ،أو بفعل ضغط بعض الدول
عليها ،أو بحكم حالة اإلحباط التي بدأت تترسب إىل بعض أطرافها.
وهناك رضورة أيضً ا للقيام بدو ٍر سيايس إعالمي مختلف ،وتقديم
خطاب وطني جامع ،والسعي إلعطاء زخم للقضية السورية يف
املجتمع الدويل بوصفها قضية سياسية وطنية وليست مجرد عمليات
إغاثة إنسانية.
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مقدمة
توصلهام يف الثالث والعرشين من
بعد أن أعلنت حركتا فتح وحامس ّ
نيسان  /أبريل املايض إىل اتفاق مصالحة وتشكيل "حكومة توافق
وطني" ينهي قرابة سبع سنني من االنقسام ما بني الضفّة الغربية
تحت سيطرة فتح ،وقطاع غزة تحت سيطرة حركة حامس ،متكّن
رئيس وزراء السلطة الفلسطينية املكلّف رامي الحمد الله أخ ًريا من
إنجاز تشكيلة الحكومة العتيدة .وبحسب االتفاق ،فإ ّن حكومة الحمد
الله الجديدة تض ّم وزراء من التكنوقراط ال ينتمون إىل حامس أو
فتح ،ومه ّمتها األساسية هي اإلعداد لالنتخابات الرئاسية والترشيعية
الفلسطينية خالل مدة ستّة أشهر .وقد أ ّدت الحكومة اليمني القانونية
أمام الرئيس محمود عباس يف الثاين من شهر حزيران  /يونيو الجاري.
وسارعت إرسائيل إىل إعالن رفضها لها ،بح ّجة أنّها مدعومة من جانب
حركة حامس .ويف املقابل ،أعلنت إدارة الرئيس أوباما عىل لسان
وزير خارجيتها ،جون كريي يف الرابع من الشهر الجاري يف بريوت،
أنّها ستعمل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة ،وسرتاقب مدى
التزامها التعاون مع إرسائيل وضامن أنّها لن "تتجاوز الحدود" .يف
عب رئيس وزراء إرسائيل ،بنيامني نتنياهو ،عن "إحباطه الشديد"
حني ّ
من املوقف األمرييك هذا .يثري الخالف األمرييك  -اإلرسائييل العلني
بخصوص املوقف من "حكومة التوافق الفلسطينية" أسئل ًة تتعلّق
بأسباب هذا الخالف وخلفياته ومدى عمقه؛ مبعنى هل هو خالف
موقّت بخصوص مسأل ٍة مح ّددة؟ أم هل األمر أعمق من ذلك وأبعد؟
كام أنّه يطرح أسئل ًة أخرى تتعلّق مبوقف الواليات املتحدة من حركة
حامس ،والتي تص ّنفها عىل أنّها حركة إرهابية ،وإذا ما كانت أمريكا
بصدد تغيري سياستها تجاهها.

العدد ٩
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(الواليات املتحدة ،واالتحاد األورويب ،وروسيا ،واألمم املتحدة)،
لالعرتاف بحامس حرك ًة سياسية فلسطينية مقبولة دوليًّا ،إضاف ًة إىل
استمرار تنسيق السلطة الفلسطينية أمنيًّا مع إرسائيل .وبنا ًء عىل
مدى التزام الطرف الفلسطيني بهذه التع ّهدات ،ستح ّدد الواليات
املتحدة سياساتها املستقبلية يف هذا الصدد.

وامله ّم يف هذا السياق ،أ ّن الواليات املتحدة ال تعلن اعرتافها بالحكومة
الفلسطينية الجديدة ،بل تعلن استعدادها للعمل معها فقط ،وضمن
االشرتاطات السابقة .وهو ما أكّده كريي يف املؤمتر الصحفي الذي
سبقت اإلشارة إليه يف بريوت ،حيث قال" :دعوين أكُ ْن واض ًحا ج ًّدا:
الواليات املتحدة ال تعرتف بحكومة بخصوص فلسطني أل ّن ذلك
اعرتاف بدولة ..وال توجد دولة" .ما يعني أ ّن الواليات املتحدة التي
عارضت تو ّجه منظمة التحرير الفلسطينية إىل الجمعية العمومية يف
األمم املتحدة يف شهر ترشين الثاين  /نوفمرب  ،2012لنيل االعرتاف
رص عىل املوقف ذاته ،مساير ًة يف ذلك
بها "دولة غري عضو" ،ال تزال ت ّ
املوقف اإلرسائييل الذي يش ّدد عىل أ ّن الدولة الفلسطينية ينبغي أن
تكون نتيجة مرتتّبة عىل املفاوضات الفلسطينية  -اإلرسائيلية فقط.

الموقف األميركي من "حكومة
الخالف األميركي  -اإلســرائيلي
التوافق الفلسطيني"
وخلفياته

جاء االستعداد األمرييك للتعامل مع "حكومة التوافق الفلسطينية"
بنا ًء عىل جمل ٍة من الرشوط تع ّهد الرئيس عباس باحرتامها .وبحسب
وزير الخارجية جون كريي والناطقة باسم وزارته ،جني بسايك ،فإ ّن
أي عنارص من
هذه الحكومة هي حكومة تكنوقراط ،ولن تض ّم ّ
حامس أو محسوبة عليها ،كام أنّها ستلتزم بالربنامج السيايس للرئيس
عباس ،والذي يقوم عىل االعـراف بإرسائيل ،واحـرام االتفاقيات
السابقة معها ،ونبذ العنف ،وهي رشوط الرباعية الدولية ذاتها

يبدو الخالف األخري بني الطرفني اإلرسائييل واألمرييك بخصوص املوقف
من "حكومة التوافق الفلسطيني" حلقة يف سلسلة طويلة من
الخالفات بني إدارة الرئيس األمرييك ،باراك أوباما ،وحكومة نتنياهو؛
فمنذ دخول أوباما البيت األبيض مطلع عام  2009والعالقة بينه
ملف
وبني نتنياهو متوت ّرة،
خصوصا مع م ْيل الرئيس أوباما إىل َع ّد ّ
ً
التسوية يف الرشق األوسط أولويّة منذ اليوم األ ّول لرئاسته .وكان
من املالحظ ،أ ّن أوباما ضاعف وترية الضغوط عىل إرسائيل ورفع

دراسات وأوراق تحليليّة
قراءة في الموقف األميركي من حكومة "التوافق" الفلسطينية

من ح َّدة خطابه تجاهها بطريقة غري مسبوقة ،كام يف مطالبته إيّاها
يف خطاب القاهرة (حزيران  /يونيو  )2009بـ"وقف االستيطان".
وبعد ذلك ،أبلغ أوباما قادة املنظّامت اليهودية األمريكية القلقني
من ح ّدة نربته نحو إرسائيل يف اجتام ٍع عقده معهم يف شهر متوز /
يوليو  2009يف البيت األبيض ،بأنّه سيضغط عىل الجانب اإلرسائييل
لتحقيق "سالم" يف املنطقة ،وبأنّه لن يقبل باستمرار منط العالقة
األمريكية  -اإلرسائيلية كام كان يف سنوات إدارة سلفه جورج بوش
الثامين .وقد أ ّدت ضغوط أوباما هذه إىل توت ّر العالقة بصور ٍة كبرية
بينه وبني نتنياهو ،وتح ّدي األخري له غري م ّرة .غري أ ّن مثانية أشهر
من الضغوط األمريكية "غري املسبوقة" عىل إرسائيل عام  ،2009يك
تقبل فقط بـ"تجميد" االستيطان يف أفق استئناف املفاوضات ،مل
تفلح يف ثني الحكومة اليمينية اإلرسائيلية حينئذ ،عن االستمرار
يف بناء املستوطنات يف الضفة الغربية ورشقي القدس ،وتوسيعها.
املحصلة ،فإ ّن أوباما هو من تراجع أمام نتنياهو؛ وذلك بعد
ويف
ّ
شهور من محاوالت الضغط الفاشلة عليه واقرتاب موعد انتخابات
الكونغرس النصفية أواخر عام .2010

وبعد انتخابات  2012التي نجح فيها أوباما لفرت ٍة رئاسية ثانية ،توقّع
ملف
العديد من املراقبني أن يسعى أوباما إىل تفادي التو ّرط يف ّ
السالم من جديد؛ إذ إنّه تس ّبب يف توت ّر عالقاته بإرسائيل ولوب ّيها
يف واشنطن يف دورته األوىل ،غري أنّه خالف التوقّعات ،مع تب ّني
وفعل ،أمثرت جهود كريي
امللف شخص ًّياً .
وزير خارجيته جون كرييّ ،
إقناع الطرفني بالعودة إىل طاولة املفاوضات يف متوز  /يوليو 2013
عىل أساس التفاوض ملدة تسعة أشهر تنتهي أواخر نيسان  /أبريل
املايض.
ٍ
بعقبات كثرية وضعتها إرسائيل،
غري أ ّن مساعي كريي هذه اصطدمت
وأ ّدت إىل انهيار املفاوضات كليًّا مطلع نيسان  /أبريل املايض مع
إعالن حكومة نتنياهو نيّتها بناء املزيد من الوحدات السكنيّة يف
القدس الرشقية املحتلّة ،ورفضها اإلفراج ،أواخر شهر آذار  /مارس
املايض ،عن  26أس ًريا فلسطينيًّا كانوا ضمن الدفعة الرابعة من األرسى
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املفرتض إطالق رساحهم رشطًا للعودة إىل التفاوض ،بحسب ات ّفاق
استئناف املفاوضات بني الطرفني .ور ّدت السلطة الفلسطينية عىل
ذلك مطلع شهر نيسان  /أبريل املايض بالتق ّدم بطلبات عضوية إىل
 15اتفاقية ومعاهدة دولية من أصل  63اتفاقية ومعاهدة ووكالة
يحق لفلسطني االنضامم إليها.
دولية ّ

وكان الفتًا حينها أ ّن كريي ح ّمل الجانب اإلرسائييل املسؤولية
األكرب ،ضمن ًّيا ،عن انهيار املفاوضات؛ وذلك يف شهادته أمام لجنة
العالقات الخارجية يف مجلس الشيوخ األمرييك ،يف السابع من شهر
نيسان  /أبريل املايض؛ أتبع ذلك ،أواخر الشهر نفسه ،بتعليقات يف
لقا ٍء مغلق يف واشنطن جرى ترسيبها ،حذّر فيها من أ ّن إرسائيل
قد تتح ّول إىل دولة فصلٍ عنرصي إذا مل توقّع اتفاق سالم مع
الفلسطينيني ،ما أثار غضب اللويب اإلرسائييل عليه ،واضط ّره لالعتذار.

يأيت الخالف األخري بني إدارة أوباما وحكومة نتنياهو يف هذا السياق.
وميكن القول إنّه ٌ
يعب عن مقاربتني
خالف حقيقي وعميق .وهو ّ
مختلفتني ملوضوع التسوية يف الرشق األوسط؛ فإدارة أوباما املستاءة
رصفات إرسائيل وعنادها ،ترى يف تحقيق تسوية للرصاع
من ت ّ
الفلسطيني – اإلرسائييل مصلحة أمريكية  -إرسائيلية ،يف حني أ ّن
حكومة نتنياهو تقبع أسرية نفوذ اليمني اإلرسائييل واملستوطنني
فيها ،وذلك كام نُسب إىل مبعوث اإلدارة األمريكية للسالم ،مارتن
إنديك ،القول يف الثامن من أيار  /مايو املايض.
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ثمة تغيير في الموقف
هل ّ
األميركي من حماس؟
عىل الرغم من حقيقة هذه الخالفات وح ّدتها ،فإ ّن موقف إدارة
الرئيس أوباما "املتف ّهم" لقيام "حكومة توافق وطني فلسطيني" ،ال
أي تغيري يف املقاربة األمريكية نحو حركة حامس؛ فحامس التي
يحمل ّ
ص ّنفتها إدارة الرئيس األسبق بيل كلينتون عام  1997منظّمة إرهابية،
ال تزال كذلك من وجهة نظر واشنطن .وقد حرص كريي يف املؤمتر
الصحفي الذي ُعقد يف بريوت ،عىل تأكيد هذا األمر مش ًريا إىل أ ّن
حامس هي "حركة إرهابية بسبب رفضها رشوط الرباعية الدولية،
وألنّها ال تزال تدعو لتدمري إرسائيل" ،كام قال.

تغي موقفها من هذه االشرتاطات ،فإ ّن املقاربة
ومبا أ ّن حامس مل ّ
تتغي .ما يجعل الخالف بني واشنطن وتل أبيب غري
األمريكية نحوها مل ّ
مرتبط مبسألة "حكومة التوافق الفلسطيني" ،مبقدار ارتباطه بخيبة
أمل إدارة أوباما من مامرسات الحكومة اإلرسائيلية تجاه عملية
التسوية عمو ًما ،وهي التي قادت إىل هذا التوافق بني حامس وفتح.
وبقبولها التعاون مع "حكومة التوافق الفلسطيني" ،ترسل اإلدارة
األمريكية من ناحية ،إشارة عدم رضً ا واحتجاج دبلومايس ضمني
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للجانب اإلرسائييل ،بأنّها ضاقت ذر ًعا مبامرساته املعطّلة للجهود
وتعب من ناحي ٍة أخرى عن نو ٍع
األمريكية للتسوية يف الرشق األوسطّ ،
من االعرتاف األمرييك املبطن بالواقع امل ّر النسداد أفق التسوية مرحليًّا
األقل ج ّراء التع ّنت اإلرسائييل .وبنا ًء عليه ،بحسب هذا املنطق،
عىل ّ
فإنّه ال فائدة ترجى من الرفض األمرييك لتحقيق مصالحة داخلية
فلسطينية مبا أنّه ال توجد بدائل كثرية أمام الطرف الفلسطيني
ظل عج ٍز أمرييك عن
للتعبري عن أزمته التفاوضية وأفقها املسدود ،يف ّ
تغيري قواعد اللعبة.
وعىل الرغم من أنّه ميكن القول إ ّن الواليات املتحدة تستخدم ورقة
"االستعداد للتعاون" مع "حكومة التوافق الفلسطيني" ،للضغط عىل
الجانب اإلرسائييل وإخراجه من دائرة التع ّنت السيايس ،فينبغي أن
ال يدفعنا ذلك إىل االعتقاد أ ّن تغيري مقاربة الواليات املتحدة نحو
حامس والوحدة الوطنية الفلسطينية ،أم ٌر وارد؛ إذ إ ّن أمريكا استع ّدت
للتعاون مع حكومة تكنوقراط تتب ّنى الخ ّط السيايس الذي ميثّله
أصل.
عباس ،ال حكومة "توافق فلسطيني" حقيقي ،فهذه مل تقم ً
ٍ
موقف آخر
وتدرك الواليات املتحدة ذلك قط ًعا .وبإمكاننا قراءة
يف موقف الواليات املتحدة املرن نسبيًّا من الحكومة الفلسطينية
الجديدة ،وهو أ ّن إدارة أوباما تعلم أ ّن النافذة ستغلق برسعة
أمام إمكانية إجراء مفاوضات ذات معنى بني الطرفني الفلسطيني
واإلرسائييل؛ فانتخابات التجديد النصفي للكونغرس األمرييك ستجري
أواخر هذا العام ،وبعدها ستتح ّول رئاسة أوباما إىل "بطّة عرجاء"
ظل توقّعات تقول إ ّن حزبه الدميقراطي قد
خصوصا يف ّ
سياس ًّيا،
ً
يخرس السيطرة عىل مجلس الشيوخ األمرييك لفائدة الجمهوريني ،كام
وبغض النظر عن
خرس من قَ ْبل يف انتخابات  2010مجلس الن ّواب.
ّ
طبيعة األكرثية يف الكونغرس ،فإ ّن توقّع ضغوط أمريكية عىل إرسائيل
وهم مكشوفًا منذ زمنٍ بعيد ،يك َّرر يف اإلعالم العريب مثل الزم ٍة
أصبح ً
يل.
ليس لها مضمون فع ّ

المؤشر العربي

ِّ
سنوي ِّ
ينفذه المركز
استطالع
العربي هو
المؤشر
ٌ
ّ
ٌّ
العربي في البلدان العربيّة؛ بهدف الوقوف على
ّ
مجموعة من
العربــي نحو
العام
اتّجاهــات الرّأي
ّ
ّ
ٍ
والسياســية،
المواضيع االقتصاديّة واالجتماعيّة
ّ
العــام نحو قضايا
بمــا في ذلك اتّجاهــات الرّأي
ّ
الديمقراطيّــة وقيــم المواطنــة والمســاواة
يتضمن
والمشــاركة المدنيّة والسياســيّة .كما
ّ
تقييم المواطنين أوضاعهــم العا ّمة ،واألوضاع
المؤسساتالرسميّة
العا ّمةلبلدانهم،وتقييمهم
ّ
الرئيســة في هذه البلدان ،والوقــوف على مدى
العام نحو
المؤسسات ،واتّجاهات الرأي
الثقة بهذه
ّ
ّ
والصراع
العربي،
الخــاص ،ونحو المحيط
القطاع
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلي.
العربي -
ّ
ّ
العربي لألبحاث ودراسة السياسات
أنجز المركز
ّ
ّ
العربي لعام ،٢٠١٤  في 14
المؤشــر
اســتطالع
ّ
ً
بلدا من بلــدان المنطقة العربيّــة ،خالل الفترة
الممت ّدة مــن كانون الثاني  /ينايــر  -أيار  /مايو
 .٢٠١٤وقد ن ُ ِّ
فذ هذا االســتطالع ميدان ًيّا ،من خالل
مقابــات وجاهيّــة مع  ٢١٣٢٠مســتجي ًبا،
إجراء
ٍ
نات ممثِّلــة لمجتمعات  14بلداً
موزّعين على عيّ ٍ
عرب ًيّا ،هي :موريتانيا ،والمغرب ،والجزائر ،وتونس،
والسودان ،وفلســطين ،ولبنان ،واألردن،
ومصر،
ّ
والعراق ،والسعوديّة ،واليمن ،والكويت ،وليبيا.

وقد ّ
ٌ
مؤهل ٌة ومدرَّبــ ٌة ،تابع ٌة
فرق بحثيّــ ٌة
نفذتــه
َّ
لمراكز َ
سات بحثيّ ٍة في البلدان المذكورة،
ومؤس
ّ
ٍ
ِّ
العربي
المؤشر
الميداني لفريق
تحت اإلشــراف
ّ
ّ
السياسات.
في المركز
ّ
العربي لألبحاث ودراسة ِّ
ّ
العربــي العيّنــة العنقوديّة
المؤشــر
يعتمــد
ّ
الطبقيّة (في المســتويات) المتع ّددة المراحل،
المنتظمة والموزونة ذات ًيّا والمتالئمة مع الحجم،
في جميع االستطالعات التي ن ُ ِّ
فذت في البلدان
األربع عشرة .وجرى األخذ في االعتبار المستويات
(الطبقات) التّالية :الحضر والرِّيف ،والتّقسيمات
اإلداريّة الرّئيســة فــي ّ
عة آراء
بلد مســتطل َ َ
كل ٍ
ّ
مواطنيه بحســب الوزن النِّ
بكل
الخاص
ســبي
ّ
ّ
ّ
سكان البلد؛ بحيث
مستوى من مستويات جميع
ً
ّ
ّ
بلد مستطلَع ،احتماليّة
فرد في
يكون
كل ٍ
لكل ٍ
ً
واحدا مــن أفراد العيِّنة،
أن يكون
متســاوية في ْ
وبهامــش خطأ يتــراوح بيــن  2±و ٪3في جميع
ِ
البلدان التي ن ُ ِّ
ممت
فذ االســتطالع فيها .وقد ُ
ص ِّ
بطريقــة يمكن من خاللها تحليل النتائج
العيِّنة
ٍ
على أساس األقاليم والمحافظات والتّقسيمات
اإلداريّة الرئيسة في ّ
مجتمع من المجتمعات
كل
ٍ
التي شملها االستطالع.
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*

جريـن
اتجاهـات الـرأي
مه ّ
ّ
العـام لل ُ
والالجئين السـوريين نحـو االنتخابات
واألوضـاع الراهنـة في سوريــة

*

وحدة إستطالع الرأي العام يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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المقدمة
أنجز املركز العر ّيب لألبحاث ودراسة السياسات استطال ًعا للرأي العا ّم
للمه ّجرين السوريني يف كلٍ من األردن ولبنان وتركيا وكذلك يف
تجمعات امله ّجرين والالجئني السوريني يف األرايض السورية املحاذية
للحدود الرتكية.
وبلغ حجم العينة اإلجاميل  5267مستجيبًا ومستجيبةً ،وبلغت نسبة
الثقة يف هذا االستطالع  %98وبهامش خطأ  .%2±وبذلك ،متثِّل نتائجه
اتجاهات الرأي العام للمه ّجرين والالجئني السوريني يف البلدان الثالثة
وعىل األرايض السورية املحاذية للحدود الرتكية .وقد أنجز هذا
االستطالع يف  377تجم ًعا سكانيًا داخل املخيامت وخارجها حسب
الجدول ( .)1وتظهر خريطة توزيع العينات التجمعات التي سحبت
العينة عشوائيًا منها .وقد وزعت عينة املستجيبني عىل تجمعات
الالجئني السوريني يف البلدان األربعة داخل املخيامت وخارجها.
وقد اعتمد االستطالع العينة الطبقية (مستويات جغرافية متعددة)
واملتعددة املراحل موزعة عىل تلك التجمعات وخارجها حسب
أسلوب التوزيع املتناسب؛ بحيث يكون لكل تجمعٍ سكاين يف كل ٍ
بلد
نسبة من العينة توازي نسبة هذا التجمع السكاين إىل العدد اإلجاميل
لالجئني السوريني يف البلد املضيف .وقد تم اختيار أُرس املستجيبني
وكذلك املستجيبني أنفسهم بأسلوب العينة العشوائية املنتظمة.

وبناء عىل تحليل أسئلة االستطالع املتعلقة بأسباب اللجوء ،وكيفية
مغادرة الالجئني السوريني مدنهم وقراهم إىل البلدان املضيفة ،اتضح
بأ ّن هناك العديد من العوامل التي أدت إىل خروجهم من سورية .وإذا
كان معظمهم قد اضطر إىل اللجوء نتيجة استهدافهم من قبل النظام
أو نتيجة عمليات النظام العسكرية وحلفائه من قصف واقتحام،
فإ ّن فئات أخرى غادرت نتيجة حالة القتال السائدة يف مناطقها أو
بحثًا عن األمان أو هروبًا من استدعاء بعضهم للخدمة العسكرية
أو تدهور األوضاع املعيشية .ويف املقابل ،آثرت فئات أخرى الخروج
من مناطق وأحياء ال تعترب بؤر نزاعٍ ،ومل يكن وضعهم املعييش تحت
ٍ
جدي ،كام أنهم ال يصنفون أنفسهم بوصفهم فئات مستهدفة
تهديد ٍ
أو من املحتمل استهدافها من قبل النظام .وبذلك ،فإ ّن إطار املعاينة
كان لجميع السوريني الذين خرجوا من وطنهم نتيجة تطور األوضاع
يف بلدانهم يف أعقاب اندالع الثورة السورية يف آذار /مارس  ،2011عىل
اختالف عوامل خروجهم وأسبابه.
وعند تحليل النتائج حسب املدن واملحافظات السورية األصلية
لل ُمستجيبني ،تُظهر صورة متنوعة للرتكيبة الجغرافية لل ُمه ّجرين
والالجئني السوريني يف املناطق األربع التي شملها االستطالع .ويستنتج
من هذه الرتكيبة أ ّن امله ّجرين والالجئني السوريني هم من جميع
محافظات سورية .ولك ّن النسب الكربى من امل ُستجيبني مكونة من
أولئك القادمني من محافظة حلب ( ،)%18ودرعا ( ،)%17وإدلب
( ،)%16وحمص ( ،)%14ودمشق ( ،)%13بحسب الشكل (.)1

الجدول ()1
التجمعات التي ُن ِّفذ فيها االستطالع

البلد

عدد التجمعات

تركيا

151

لبنان

101

األردن

102

داخل األرايض السورية املحاذية للحدود الرتكية

23

املجموع

377
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خريطة توزيع العينات

105

106
وقام املركز العريب لألبحاث بتنفيذ هذا االستطالع من خالل التشارك
مع مؤسسة ستاتيستكس ليبانون  Statistics Lebanonيف لبنان ،كام
نفَّذ مركز الدراسات االسرتاتيجية االستطالع بني امله ّجرين والالجئني
السوريني يف األردن خارج املخيامت ،فيام توىل فريق برنامج الرأي
العام يف املركز العريب لألبحاث تنفيذ االستطالع يف مخيم الزعرتي يف
األردن ويف تجمعات السوريني يف داخل املخيامت وخارجها برتكيا
وكذلك يف مخيامت الالجئني وتجمعاتهم عىل األرايض السورية
املحاذية للحدود الرتكية .لقد شارك يف تنفيذ هذا االستطالع أكرث
من  400باحث وباحثة ميدانيني ،وهم مؤهلون إلنجاز مسوحات
واستطالعات رأي؛ إذ ُعقدت لهم أكرث من عرش ورشات تدريبية يف
كل من لبنان واألردن وتركيا.
يعرض هذا التقرير نتائج استطالع آراء الالجئني نحو االنتخابات
الرئاسية التي دعا إلجرائها النظام السوري يف  3حزيران /يونيو ،2014
وكذلك مواقفهم بشأن الحل األمثل لألزمة يف سورية ومدى تأييدهم
لتنحي بشار األسد أو معارضتهم لذلك.

العدد ٩
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كام أفاد املستجيبون بنسبة  %77أ ّن االنتخابات الرئاسية التي دعا
إليها النظام السوري غري ممثِّلة للشعب السوري أل ّن من سيشارك
فيها هم من أنصار النظام فقط .وتوافق ما نسبته  %70عىل أ ّن
هذه االنتخابات غري رشعية أل ّن املرشحني هم الذين وافق عليهم
النظام .وتعتقد أغلبية املستجيبني ،بنسبة  ،%76أ ّن ما سيجري ال يع ّد
انتخابات؛ إذ إ ّن نتائجها معروفة سلفًا .أما عىل صعيد األثر املتوقع
من إرصار النظام عىل إجراء االنتخابات ،فقد أفاد  %73أ ّن إجراءها
يعني استمرار األزمة السورية وتعميقها ،كام قال  %73من املستجيبني
أ ّن إجراء االنتخابات يعني زيادة عنف النظام وتفويضه باستمرار قتل
الشعب السوري .وبالنتيجة ،فإ ّن نسبة املستجيبني التي ترى أ ّن إجراء
هذه االنتخابات سيكون له أثر إيجايب عىل األوضاع يف سورية وعىل
الشعب السوري ترتاوح ما بني  %16و %18مقارنة مبا نسبته  %73إىل
 %78ترى أ ّن إجراءها سيكون له أثر سلبي.

ثان ًيا :اتجاهات الــرأي العام نحو
أو ًلا :اتجاهــات الــرأي العام نحو النظام السوري ومؤسساته
انتخابات  3حزيران /يونيو 2014
تعترب أغلبية آراء املستجيبني أنّ االنتخابات الرئاسية يف  3حزيران/
دعا النظام السوري إلجراء انتخابات رئاسية يف  3حزيران /يونيو 2014
وسط جدل واسع بني السوريني حول مدى رشعية هذه االنتخابات
ورشعية الدعوة إليها يف ظل ما جرى من تطورات يف سورية منذ
اندالع الثورة السورية يف آذار /مارس  .2011وهدف هذا االستطالع
إىل التع ّرف عىل اتجاهات الرأي العام بني الالجئني السوريني نحو
هذه االنتخابات.
وقد أفاد  %78من املستجيبني أ ّن ما سيجري يف  3حزيران /يونيو
هو ليس انتخابات رئاسية رشعية ،مقابل  %17أفادوا أنها رشعية،
فيام أفاد  %4.7من املستجيبني أنهم ال يعرفون إن كانت هذه
االنتخابات رشعية أو ال ،أو أنهم رفضوا اإلجابة عن هذا السؤال.
ويرتكز املستجيبون امل ُه ّجرون والالجئون الذين يعتقدون أ ّن هذه
االنتخابات رشعية يف لبنان بدرج ٍة رئيسة ،وتع ّد نسبة هؤالء أكرث من
ٍ
انتخابات رشعي ٍة يف كل من
ستة أضعاف املستجيبني الذين قالوا إنها
تركيا واألردن وداخل األرايض السورية املحاذية للحدود الرتكية.
ومن أجل تعميق املعرفة باتجاهات الرأي العام لل ُمهجرين والالجئني
السوريني نحو هذه االنتخابات ،فقد ُسئل املستجيبون مجموعة
من األسئلة حول هذه االنتخابات وأثرها املتوقع؛ فأفادت أغلبية
املستجيبني أ ّن انتخابات  3حزيران /يونيو غري ممثِّلة للشعب السوري
أل ّن أغلبيته يف الداخل والخارج لن تشارك فيها بنسبة  ،%77فيام أفاد
ما نسبتهم  %18عكس ذلك.

يونيو ليست رشعية .كام ترى أغلبيتهم أيضً ا أنّ هذه االنتخابات
تعد نتائجها معروفة سلفًا ،وأنها غري ممثِّلة للشعب السوري ألنّ
أغلبيته لن تشارك فيها ،وأنّ أغلب املرتشحني فيها هم من وافق
النظام عىل ترشّ حهم .كام يعني إجراء هذه االنتخابات تعميق
األزمة يف سورية وتفويض النظام مزي ًدا من العنف والقتل ضد
الشعب السوري.
ومن أجل تعميق املعرفة باتجاهات امله ّجرين والالجئني السوريني
نحو النظام ومؤسساته اليومُ ،سئل املستجيبون عن مدى ثقتهم
يف مجموعة من مؤسسات النظام مثل الجيش (جيش النظام
السوري) ،ومجلس الشعب ،والرشطة ،والجهاز القضايئ ،والحكومة،
واملحافظني ،وبشار األسد.
وتظهر النتائج أنّ أغلبية السوريني ليست لديهم ثقة مبؤسسات
النظام كافة؛ إذ حاز كل من جهاز القضاء السوري والرشطة السورية
أعىل نسب الثقة بني املستجيبني بنسبة  %22لكلٍ منهام ،يف حني
جاءت أقل نسبة ثقة تجاه أجهزة املخابرات السورية بنسبة .%16
وبلغت نسبة الذين أفادوا أنهم يثقون بجيش النظام السوري ،%20
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الشكل ()1
هجرين والالجئني السوريني عىل محافظاتهم ومدنهم األصلية
توزيع ا ُملستجيبني من ا ُمل ّ

الشكل ()2
للمهجرين والالجئني السوريني نحو االنتخابات التي دعا إليها النظام يف  3حزيران /يونيو 2014
اتجاه الرأي العام
ّ
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الجدول ()2
اتجاهات الرأي العام لالجئني السوريني نحو االنتخابات واألثر املتوقع منها
أؤيد بشدة/
أؤيد %

أعارض /أعارض
بشدة %

ال أعرف /رفض
اإلجابة %

إ ّن هذه االنتخابات غري ممثِّلة للشعب السوري؛ أل ّن أغلبيته (يف الداخل والخارج) لن تشارك فيها

77

18

4

إ ّن هذه االنتخابات غري ممثِّلة للشعب السوري؛ أل ّن من سيشارك فيها هم من أنصار النظام فقط

77

17

6

إ ّن هذه االنتخابات غري رشعية أل ّن املرشحني هم الذين وافق النظام السوري عليهم

70

17

12
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8

أما الذين ال يثقون به فبلغت نسبتهم  .%78وبهذا ،فإنّ نحو ثالثة
أرباع املستجيبني ليس لديهم ثقة يف مؤسسات النظام السوري.
ويف محاولة لفهم اتجاهات الرأي العا ّم لالجئني السوريني نحو األوضاع
يف وطنهم ونحو النظام السوريُ ،سئل املستجيبون عن أكرث جهتني
تتحكّامن يف صناعة القرارات يف سورية .وعىل الرغم من التباينات
التي أظهرتها النتائج وعدم وجود توافق بني املستجيبني عىل جهتني،
فإ ّن أغلبية املستجيبني بنسبة  %66ترى أ ّن ثالث جهات تحكم سورية
اليوم وهي بالرتتيب :إيران ( ،)%28ث ّم بشار األسد وعائلته (،)%22
فروسيا ( .)%16ومن الجدير بالذكر أ ّن  %4فقط قالوا إ ّن الجيش هو
الذي يحكم سورية ،فيام أفاد  %6أن ال أحد يحكم سورية.

ً
العام
ثالثــا :مقترحــات الــرأي
ّ
للمهجرين والالجئين الســوريين
لحل األزمة السوريّة
الرأي العا ّم للمه ّجرين والالجئني
من أجل تعميق اإلدراك باتّجاهات ّ
السوريني نحو األوضاع يف وطنهم ومواقفهم من األزمة الحاليّة ،جرى

طرح سؤا ٍل مفتو ٍح (من دون خيار ٍ
ات مسبق ٍة) عىل املستجيبني؛
الحل األمثل إلنهاء األزمة السوريّة؟" والهدف
وهو" :برأيك ،ما هو ّ
حل األزمة
الخاصة يف مسألة كيف ّية ّ
من السؤال التع ّرف عىل آرائهم
ّ
السوريّة.
ّ
حلول
لقد ق ّدم الالجئون السوريون العديد من املقرتحات بوصفها ً
السوريّة .وميكن تصنيفها إىل ثالثة اتجاهات رئيسة؛ يلخِّص
لألزمة ّ
الحل
كل اتِّجا ٍه منها مجموعة آرا ٍء متقاربة .يرى االتجاه األول أ ّن ّ
ّ
وتعب عن
لألزمة ّ
السورية يكمن يف تغيري النظام السيايس الحاكمّ .
هذا ال ّرأي أكرثيّة الرأي العا ّم بني الالجئني السوريني ،بنسبة  %64من
الحل األمثل لألزمة
املستجيبني .أ ّما االتجاه الثاين ،فيقرتح أصحابُه أ ّن ّ
يتمثّل باستمرار النظام السوري بسحق املعارضة حتى ينترص النظام،
وتؤيِّده نسب ٌة متثِّل  %6من املستجيبني .يف حني يقرتح أصحاب االتجاه
حل األزمة السور ّية سلم ًّيا وبالتوافق بني جميع أطراف
الثالث ّ
عب عن ذلك ما نسبتهم  %23من املستجيبني .وكانت
األزمة .وقد ّ
ٍ
لحل األزمة يف سورية
مقرتحات ّ
نسبة الذين مل يُبدوا رأيًا أو مل يق ِّدموا
 %5من املستجيبني ،ورفض  %1منهم اإلجابة.
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الجدول ()3
املستجيبون الذين يثقون مبؤسسات النظام السوري
درجة الثقة

ال أعرف /رفض
اإلجابة

ثقة كبرية /ثقة إىل حد ما

ال يوجد ثقة عىل اإلطالق  /ال يوجد
ثقة إىل حد ما

جهاز القضاء السوري

22

76

3

الرشطة السورية

22

76

2

جيش النظام السوري

20

78

2

املحافظون

19

77

3

بشار األسد

19

78

4

مجلس الشعب السوري

18

79

3

الحكومة

18

79

3

أجهزة املخابرات السورية

16

81

3
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الحل األمثل
ومن أجل قراء ٍة تفصيل ّي ٍة أكرث ملقرتحات ال ّرأي العام نحو ّ
كل ات ِّجا ٍه من
لألزمة يف سورية ،جرى إدراج ما أفاد به املستجيبون يف ّ
االتِّجاهات الثّالثة كاآليت:
االتّجاه األول :تغيري النظام الحاكم يف سورية :يكاد ال ّرأي العا ّم
لالجئني أن يكون شبه مجمعٍ عىل هذا االتجاه؛ إذ أفاد ثلثا املستجيبني
الحل األمثل لألزمة السوريّة ،يقتيض تغيري نظام
تقريبًا ( ،)%64أ ّن ّ
ٍ
مقرتحات ع ّد ٍة ،وهي:
الحكم فيها .واقرتح أصحاب هذا االتّجاه
•إسقاط النظام وتنحي األسد
•الحل السيايس برشط تنحي األسد ومحاكمته وإنشاء حكومة انتقالية.
•استمرار العمل العسكري ضد النظام إلسقاطه.
•وقف الدعم اإليراين والرويس للنظام وانسحاب قوات حزب الله
وإيران من سورية.
•تقديم األسد وأعوانه للمحاكمة وإنشاء حكومة انتقالية.
•تسليح الجيش الحر ودعمه.
•قصف جوي للنظام وقواته.
•إيجاد إرادة غربية وعربية ملساعدة الشعب السوري يف التخلص
من النظام.
•توحيد املعارضة والتعاون إلسقاط النظام.

وعىل ال ّرغم من التباينات امل ُس َّجلة بني ما طرحه املستجيبون من آرا ٍء
السوريّة ،فإ ّن أصحاب هذا االتجاه يرون
املقتح ِة لألزمة ّ
حول الحلول َ َ
وري الحا ّيل ،وبذلك فهم
أ ّن ّ
الس ّ
الحل األمثل يكمن يف رحيل ال ِّنظام ّ
السوريّة واملناهض لنظام الحكم الحايل.
ميثِّلون التّيار املؤيِّد للثّورة ّ
االتجاه الثاين :انتصار النظام وسحق املعارضة :وميثِّل هذا االت ّجاه ما
أي العا ّم لالجئني السوريني .وقد ركّز أصحابه عىل أ ّن
نسبته  %6من ال ّر ّ
السوريّة يتمثّل بـ :
ّ
الحل األمثل لألزمة ّ
•سحق املعارضة.

•وقف التدخل الخارجي ضد النظام ووقف الدعم للمعارضة.
•نزع سالح املعارضة وخروج املقاتلني األجانب.

يل أ ّن أصحاب هذا االت ّجاه ميثلون النواة الصلبة من مؤيِّدي
ومن الج ّ
وري الحاكم ،ومن معاريض الثّورة.
الس ّ
ال ّنظام ّ
حل األزمة سلم ًّيا وبالتوافق بني جميع أطراف األزمة:
االتجاه الثالثّ :
وميثِّل أصحاب هذا االت ّجاه ما نسبته  %23من املستجيبني .وقد أكّدوا
جدي بني ال ّنظام والقوى السياس ّية
عىل أ ّن ّ
الحل األمثل يكمن يف حوا ٍر ٍّ
مم يؤ ِّدي إىل التّوافق عىل سبل الخروج من
وقوى املعارضة كافةً؛ ّ
ٍ
مقرتحات مح َّدد ٍة وهي:
األزمة .واقرتح أصحاب هذا االت ّجاه

الشكل ()4
ّ
مقرتحات ال ّرأي العا ّم لالجئني السوريني للحل األمثل لألزمة يف وطنهم
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•وقف إطالق النار والحل السلمي بني جميع األطراف.
•نزع السالح من جميع األطراف وإجراء مصالحة.

السوري
حي الرّئيس
رابعا :تأييد تن ّ
ً
ّ
ّ
بشار األسد أو معارضته
بالتّوازي مع اندالع التّظاهرات يف سورية يف آذار /مارس  ،2011انطلق
نقاش يف سورية ويف املنطقة العرب ّية بشأن تن ّحي ال ّرئيس بشّ ار األسد
ٌ
حل األزمة السوريّة ولالنتقال
السلطة؛ بوصفه أحد سيناريوهات ّ
عن ّ
بسورية إىل عمليّ ٍة سياسيّ ٍة جديد ٍة .وقد ُسئل املستجيبون يف املناطق
األربع إن كانوا يؤيِّدون العبارة القائلة "من األفضل لسورية اليوم
السلطة" ،أو يعارضونها .وأظهرت
أ ْن يتن ّحى ال ّرئيس بشّ ار األسد عن ّ
ال ّنتائج أ ّن هناك شبه توافقٍ بني أغلب ّية الالجئني السوريني بنسبة %78
من املستجيبني ،عىل أنّه "من األفضل لسورية اليوم أ ْن يتن ّحى بشّ ار
السلطة" ،مقابل معارضة  .%17كام ّبي  %3من املستجيبني
األسد عن ّ
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أنّهم ال ميتلكون رأيًا مح َّد ًدا بشأن هذه العبارة ،ورفض  %1.3اإلجابة
السؤال.
عن ّ
عند تحليل ات ّجاهات ال ّرأي العا ّم لالجئني السوريني نحو تأييد عبارة
السلطة" أو معارضتها ،تشري ال ّنتائج
"من األفضل أنْ يتن ّحى األسد عن ّ
كل من تركيا واألردن
إىل أ ّن هنالك شبه إجام ٍع بني املستجيبني يف ٍّ
واألرايض السورية املحاذية للحدود الرتكية عىل تأييد تن ّحي األسد
السلطة .فيام تعكس النتائج صورة مغايرة لذلك عند ال ّرأي العا ّم
عن ّ
لالجئني السوريني يف لبنان؛ إذ كانت نسبة املؤيدين لتنحي األسد
بني الالجئني السوريني يف لبنان  ،%51مقابل  %40عارضوا تن ّحيه.
ومن املهم اإلشارة إىل أ ّن التأييد األكرب للنظام السوري الذي يقع بني
الالجئني السوريني يف لبنان قد يكون مر ّده أ ّن جز ًءا من مؤيدي النظام
السوري وعائالتهم قد غادرت إىل لبنان.
عبوا عن تأييدهم لتنحي األسد ،من
لقد ُسئل املستجيبون الذين ّ
خالل سؤال مفتوح ،عن أهم األسباب التي جعلتهم يؤيدون التنحي،
وقد أوردوا العديد من األسباب ،والتي توزعت عىل الخيارات التالية:

الشكل ()5
للمهجرين والالجئني السوريني لعبارة:
تأييد الرأي العام
ّ
"من األفضل لسورية اليوم أنْ يتنحى ّ
السلطة" أو معارضتهم لها
بشار األسد عن ّ
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•يؤيدون تنحي األسد نتيج ًة ملا ارتكبه من مجازر وقتل وقمع
وترشيد ضد الشعب السوري (.)%32
•يؤيدون تنحي األسد ألنه السبب الرئيس ملا وصلت إليه األوضاع
يف سورية اليوم (.)%15
•يؤيدون تنحي األسد أل ّن رحيله سيؤدي إىل حل األزمة يف سورية
(.)%14

حكم استبداديًا وظامل ًا (.)%9
•يؤيدون تنحي األسد ألنه ميثل ً

•يؤيدون تنحي األسد أل ّن هذا مطلب الشعب السوري (.)%4

•يؤيدون تنحي األسد ألنه أداة وعميل لدول أجنبية (روسيا،
إيران ،الواليات املتحدة ،إرسائيل) (.)%1
وعند سؤال املستجيبني الذين عارضوا تنحي األسد عن أسباب
معارضتهم ،عرب صيغة السؤال املفتوح أيضً ا ،أوردوا مجموعة من
األسباب أهمها:
•يعارضون تنحي األسد ألنه هو األفضل واألقوىليحكم سورية (.)%11
•يعارضون تنحي األسد من أجل املحافظة عىل الدولة يف سورية (.)%3
•يعارضون تنحي األسد لوجود أمان واستقرار أيام حكمه (.)%3
•يعارضون تنحي األسد أل ّن القوى الخارجية ضده (.)%0.2

خامسا :اتجاهات الرأي العام نحو
ً
الثورة في سورية
يعرض هذا الجزء بعض مؤرشات اتجاه الرأي العام للمه ّجرين
والالجئني نحو بعض املوضوعات املرتبطة بالثورة:

تأييد الثورة في بدايتها وفي الوقت
الحالي :هل من تغيير؟
ُسئل املستجيبون هل كان موقفهم خالل الشهور الستة األوىل (آذار/
مارس – أيلول /سبتمرب  )2011من االحتجاجات والتظاهرات أقرب
إىل النظام السوري (نظام بشار األسد) ،وضد املتظاهرين واملحتجني؟
أم هل كان موقفهم ضد النظام ،وأقرب إىل املتظاهرين واملحتجني؟
وأظهرت النتائج أ ّن ما نسبته  %52من املستجيبني أفادوا أ ّن موقفهم
عب ما نسبته  %19منهم
كان أقرب إىل املتظاهرين وضد النظام ،فيام َّ
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عن أنهم كانوا أقرب إىل النظام وضد املتظاهرين واملحتجني ،يف حني
أ ّن  %28منهم قالوا إ ّن موقفهم كان محاي ًدا.
لقد أفاد أغلب املستجيبني ،بنسبة  ،%60أنهم بعد مرور ثالث سنوات
عىل الثورة /األزمة ،أصبحوا ضد النظام وأقرب إىل املعارضة ،فيام
عبوا عن أنهم أقرب إىل النظام وضد املعارضة .%13
بلغت نسبة من َّ
وتعكس هذه النتائج بشكل جيل أ ّن مواقف املستجيبني أصبحت
ضد النظام بعد ثالث سنوات من اندالع الثورة السورية بنسبة أعىل
مام كانت عليه خالل الشهور الستة األوىل من الثورة .وباملقابل،
فإ ّن تأييد املعارضة أصبح بعد مرور نحو ثالث سنوات عىل الثورة
أكرث من الشهور الستة األوىل .إ ّن ارتفاع التأييد للمعارضة وانخفاض
التأييد للنظام بنسب ذات داللة من الناحية اإلحصائية يعنيان أ ّن
توسع
سياسات النظام املتبعة منذ آذار /مارس  2011وحتى اآلن ،ال ّ
من قاعدته الشعبية ،بل عىل العكس تؤدي إىل ٍ
مزيد من التعاطف
مع املعارضة وتآكل يف نسبة تأييد النظام.

تح ّول الثورة إلى العمل المسلّح
يف سياق التع ّرف عىل اتجاهات الرأي العام لالجئني السوريني نحو
الثورة يف سورية وتحولها من ثورة قامئة عىل التظاهرات السلمية إىل
حمل بعض فئات املعارضني السالح ،طُرحت عبارتان عىل املستجيبني
ليختاروا العبارة األقرب إىل وجهة نظرهم:
العبارة األوىل" :إنّ استخدام القتل والعنف من قبل النظام أدّى إىل
أن يحمل الناس السالح دفا ًعا عن أنفسهم".
العبارة الثانية" :إنّ املحتجني يف سورية استنتجوا /توصلوا إىل اقتناع
بأنه ال ميكن إسقاط النظام من دون العمل املسلح".
وقد أظهرت النتائج أ ّن ثلثي املستجيبني ( )%67اختاروا العبارة األوىل،
وعب  %10من املستجيبني
يف حني أ ّن  %20اختاروا العبارة الثانيةَّ ،
عن عدم اتفاقهم مع العبارتني لتفسري تح ّول الثورة السوريّة من
تظاهرات واحتجاجات سلمية لتصبح ذات طابع مسلح.

دولة مدنية أم دينية؟
ويف السياق نفسهُ ،سئل املستجيبون إن كانوا يفضّ لون أن تكون
الدولة يف سورية يف املستقبل مدنية أو دينية .وخلصت النتائج إىل
أ ّن نصف املستجيبني يفضلون أن تكون الدولة يف سورية يف املستقبل
دول ًة مدنيةً ،يف حني قال  %30منهم بأنهم يفضلون دول ًة دينيةً ،وأفاد
 %18منهم أنه ال فرق لديهم بشأن ذلك .وكانت نسبة الذين أفادوا
بـ "ال أعرف" أو رفضوا اإلجابة .%2
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للمهجّ ــرين والالجئين السوريين نحو االنتخــابات واألوضاع الراهنة في سوريـة
اتجاهــات الرأي العــامّ ُ

الجدول ()4
املهجرين والالجئني السوريني تجاه الثورة السورية
مواقف ّ

مواقف املستجيبني خالل الشهور الستة األوىل (آذار /مارس – أيلول /سبتمرب
 )2011من االحتجاجات والتظاهرات يف سورية

مواقف املستجيبني بعد مرور أكرث من ثالث سنوات عىل الثورة /األزمة يف
سورية

ضد النظام وأقرب إىل املتظاهرين واملحتجني

%52

%60

ضد النظام وأقرب إىل املعارضة

أقرب إىل النظام وضد املتظاهرين واملحتجني

%19

%13

أقرب إىل النظام وضد املعارضة

-

-

%11

ضد الطرفني (النظام واملعارضة)

مل يكن لدي موقف مؤيد أو معارض ألي منهم
(محايد)

%28

%15

ليس لدي موقف مؤيد أو معارض ألي منهم
(محايد)

ال أعرف /رفض اإلجابة

%1

%1

ال أعرف /رفض اإلجابة

الخالصة
تخلص نتائج هذا االستطالع إىل أنّ أكرثية املستجيبني من امله ّجرين
والالجئني السوريني يف البلدان املضيفة الثالثة وداخل األرايض
السورية املحاذية للحدود الرتكية تعترب االنتخابات التي ستجري
يف سورية يف  3حزيران /يونيو  2014غري رشعية .وأفادت أغلبية
املستجيبني أنّ نتائج هذه االنتخابات معروفة سلفًا وهي غري ممثِّلة
للشعب السوري الذي لن يشارك فيها ،وأنّ إجراءها مبنزلة تفويض
للنظام ليقوم مبزيد من العنف والقتل ضد الشعب السوري.
ويع ّد انحياز أغلبية الالجئني إىل هذا املوقف غري مفاجئ يف ضوء أنّ
أكرثية املستجيبني ال تثق مبؤسسات النظام السوري؛ سواء أكانت

هذه املؤسسات عسكرية مثل الجيش والرشطة وأجهزة األمن أم
مدنية مثل القضاء ومجلس الشعب والحكومة .كام ذهبت أغلبية
املستجيبني إىل عدم الثقة يف بشار األسد .ويف السياق نفسه ،ترى
الكتلة الكربى من املستجيبني أنّ من يحكم سورية اليوم هي
إيران ،ثم بشار وعائلته ،ثم روسيا.
ويبدو املوقف جليًا ضد النظام السوري يف ظل أنّ أكرثية الرأي
العام لالجئني السوريني ترى أنّ الحل األمثل لألزمة يف سورية هو
تغيري النظام؛ سواء أكان ذلك من خالل تن ّحي بشار األسد أم بالحل
العسكري أم بإسقاطه بأي وسيلة .كام أنّ أكرثية املستجيبني أيّدت
تن ّحي بشار األسد؛ وذلك للعديد من األسباب أهمها :ألنه ارتكب
مجازر وجرائم قتل وقمع وترشيد ضد الشعب السوري ،وألنه
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الشكل ()6
هل تفضل أن تكون الدولة يف سورية يف املستقبل دولة مدنية أم دينية؟

السبب الرئيس ملا وصلت إليه األوضاع يف سورية اليوم ،وألنّ تن ّحيه
حل األزمة يف سورية .كام أفادت أغلبية املستجيبني
سيؤدي إىل ّ
أنّ املواطنني اضطروا لحمل السالح بعد أشهر من االحتجاجات
السلمية من أجل الدفاع عن أنفسهم يف مواجهة عنف النظام.

(آذار /مارس – أيلـول /سبتـمرب )2011؛ أي أنّ استـمرار األزمـة
يف سورية واستمرار النظام بسياساته يرتجم يف زياد ٍة يف معارضته
وتآكل قاعدة مؤيديه من جهة ،وارتفاع تأييد املعارضة السورية
من جهة أخرى.

ومن املهم اإلشــارة إىل أنّ أغلبية الــرأي العام لدى الالجئني
السوريني أفادت أنّ معارضتها للنظام السوري وتأييدها للثورة
اليوم؛ أي بعد مرور أكرث من ثالث سنوات عليها ،هي أكرث من
معارضتها للنظام وتأييدها للثورة خالل الشهور الستة األوىل

ويفضِّ ل نصف املستجيبني أن تكون الدولة يف سورية يف املستقبل
دولة مدنية مقابل تفضيل ما نسبته  %30منهم أن تكون دولة
دينية ،فيام أفاد نحو خُمس املستجيبني أنه ال فرق لديهم يف ذلك.

صـدر حديـ ًثا

مجموعة مؤلفين

الغاز القاري اللبناني من النزاعات إلى وضع السياسات :
الجوانب القانونية والسياسية واالقتصادية
يعد كتاب "الغاز القاري اللبناني من النزاعات إلى وضع السياسات :الجوانب القانونية والسياسية واالقتصادية"
مســاهمة علميــة قدمها عــدة باحثين في مجــال القانون واالقتصاد السياســي وف ّنييــن متخصصين بالطاقة
ضمن ورشــة عقدها المركز في الثاني من أيار /مايو  2013في فرعه في بيروت ،إثر تصاعد النقاش والجدل في
لبنان والمنطقة بعد إعالن الجهات الرســمية اللبنانية بدءها بتنفيذ خطة لالســتثمار في الغاز الطبيعي في
ميــاه لبنــان اإلقليمية .وجاءت الورشــة التي حملــت عنوان الكتاب ضمــن اهتمام المركز وانشــغاله بالتنمية
ودراســة السياســات التي تســاهم فــي إيجاد قطاعــات منتجة في الــدول العربية من أجل دفــع عجلة االقتصاد
وتنمية أسواق العمل فيها .ويتضمن الكتاب ثالثة أبحاث مع التعقيب عليها ،فيعالج المحامي فادي مغيزل
أعــد لوزارة الطاقــة اللبنانية الملف القانوني والتعاقــدي الخاص بإنتاج الغاز" ،المالبســات القانونية في
الــذي ّ
إنتاج الغاز اللبناني" ،مع التركيز على ثالث مســائل :المالبســات القانونية لترســيم حدود لبنان البحرية؛ اإلطار
القانوني والتعاقدي للنشــاط النفطي وشــروط االســتثمار؛ النظام القانوني المعتمد للموارد النفطية في
المياه البحرية في ضوء القانون الدولي.
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 2014/5/4عىل الرغم من الرصاع املسلّح املستم ّر ،أعلن النظام
السوري عن إجراء "انتخابات" رئاسية ،قبلت املحكمة الدستورية
العليا ثالثة مرشحني؛ هم بشار األسد ،وحسان عبد الله النوري،
والنائب ماهر عبد الحفيظ حجار ،لخوض االنتخابات .وحرم الدستور
ينص الدستور
السوري املعارضة السورية يف الخارج من الرتشح؛ إذ ّ
مقيم يف سورية ملدة ال
السوري لعام  2012عىل " أن يكون املرشح ً
تقل عن عرش سنوات إقامة متصلة ،وأن يحصل املرشح عىل دعم من
ّ
 35من أعضاء مجلس الشعب السوري".
(رويرتز)2014/5/4 ،

معتقل من املقاتلني
ً
 2014/5/5أفرجت املعارضة السورية عن 70
اإليرانيني واللبنانيني املحتجزين عند الجبهة اإلسالمية ،وذلك تنفيذًا
ونص االتفاق الذي جرى برعاية
التفاق خروج املقاتلني من حمصّ .
إيرانية عىل خروج  2250من املدنيني واملقاتلني يف أحياء حمص
القدمية إىل ريف حمص الشاميل مقابل اإلفراج عن املعتقلني اإليرانيني
واللبنانيني ،وإدخال املوا ّد اإلغاثيّة إىل مدينتي نبل والزهراء (سكّانها
من أغلبية شيعية) يف ريف حلب.
(الرشق األوسط)2014/5/5 ،

 2014/5/5أع ّدت اللجنة القانونية يف مجلس الوزراء املرصي بقرا ٍر
قانون تنظيم ُمبارشة
َ
من الرئيس املؤقت عديل منصور ،مرشوعي
الحقوق السياسية ومجلس الشعب .وأق ّرت اللجنة "أ ّن النظام
االنتخايب األنسب ملرص حال ًّيا هو النظام املختلط الذى يجمع بني
النظام الفردي ذي الدوائر الصغرية مع تشكيل قامئة قومية مطلقة
تض ّم مرشحني من الفئات امله ّمشة ،واملرأة ،والعامل والفالحني ،وذوي
تقل نسبة
اإلعاقة ،إضاف ًة إىل املرصيني يف الخارج" ،ويشرتط النظام أال ّ
وسريسل القانون إىل مجلس
العامل والفالحني يف القامئة عن .%٥٠
َ
الدولة ملراجعته لتج ّنب شبهة عدم الدستورية ،كام أ ّن اللجنة خلصت
إىل أ ّن النظام االنتخايب املختلط بنسبة  %٨٠للفردي و %٢٠قومية
نص عليه الدستور من نسبة تعيني رئيس
كقامئة مطلقة ،بخالف ما ّ
الجمهورية والتي تق ّدر بـ.%٥
(املرصي اليوم)2014/5/6 ،

 2014/5/6قالت هيومن رايتس ووتش إ ّن الحكومة اللبنانية أعادت
رسا عرشات من الفلسطينيني إىل سورية يف  4أيار/مايو  ،2014ما
ق ً
يع ّرضهم لخطر شديد .ويف اليوم ذاته رفضت الحكومة اللبنانية
عبوا الحدود ال ّربية من
بشكل تعسفي دخول الفلسطينيني الذين َ

سورية .قالت هيومن رايتس ووتش إ ّن "عىل الحكومة اللبنانية
وعىل وجه الرسعة ،أن تلغي قرارها مبنع الفلسطينيني من سوريا من
دخول لبنان .يقوم لبنان بإعادة الناس دون النظر بشكلٍ ٍ
كاف إىل
املخاطر التي يواجهونها .وتنتهك مثل هذه السياسة مبدأ القانون
الدويل القايض بحظر الطرد أو الر ّد ،والذي مينع الحكومات من إعادة
الالجئني وطالبي اللجوء إىل أماكن تتع ّرض فيها حياتهم أو حريتهم
للخطر".
(هيومن رايتس ووتش)2014/5/6 ،

 2014/5/6نفت السلطات اللبنانية ،أنّه يوجد قرار مينع السوريني
والفلسطينيني من عبور الحدود اللبنانية يف املطلق ،وذلك بعد التقرير
الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش مبنع الالجئني الهاربني من
النزاع السوري من دخول لبنان .وأكّد وزير الداخلية نهاد املشنوق أ ّن
الحدود ليست مغلقة أمام املواطنني السوريني والفلسطينيني ،وذلك
بعدما نرشت املنظمة بيانًا قالت فيه إ ّن الحكومة اللبنانية منعت
دخول الفلسطينيني عرب الحدود ال ّربية مع سوريا .وأشار البيان أ ّن هذا
املنع جاء بعد حصولهم عىل موافقة مسبقة من السلطات السورية.
(فرانس برس)2014/5/7 ،

 2014/5/8قال عبد الفتاح السييس املرشح لرئاسة الجمهورية آنذاك،
خالل لقائه لعد ٍد من رؤساء تحرير الصحف املرصية ،إ ّن "تحقيق
الدميقراطية يف مرص يحتاج  25عا ًما ،رشيطة االستقرار يف البالد".
وا ّدعــى السييس أنّه "ال يرغب يف السلطة ،إنّ ا ليس من املروءة
والشهامة أن يرتك الشعب والوطن يف خطر".
(القدس العريب)2014/5/8 ،

 2014/5/9اعتذر الرئيس التونيس املؤقّت املنصف املرزوقي باسم
الجمهورية التونسية للمواطنني من النشطاء السياسيني الذين تع ّرضوا
للتعذيب منذ استقالل تونس عام  ،1956وذلك أثناء كلمته التي
ق ّدمها يف اليوم الوطني ملناهضة التعذيب يف تونس .وش ّدد عىل
أهمية محاربة ظاهرة التعذيب وجعلها هدفًا أساس ًّيا للدولة .ومن
املق ّرر أن يصدر مجلس األمن القومي التونيس قانونًا للعفو واملصالحة
لكل من مل يقم بقتل تونسيني ،ومقاتيل الجامعات املسلّحة الذين مل
ّ
تلطّخ أياديهم بالدماء.
(يب يب يس العربية)2014/5/9 ،

 2014/5/10أعلن املرصد السوري لحقوق اإلنسان ،أ ّن أكرث من
 100ألف شخص ف ّروا من محافظة دير الزور بعد املواجهات بني
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فصائل إسالمية والجيش الحر ،و"الدولة اإلسالمية يف العراق والشام"
(داعش).
(فرانس برس)2014/5/10 ،

 2014/5/13انتقدت جامعة اإلخــوان املسلمني يف مرص القرار
الذي أصدره الرئيس املرصي املؤقت عديل منصور يوم اإلثنني 12
أيار  /مايو ،بخصوص إدارة قناة السويس؛ بحيث يتشكّل لها مجلس
إدارة يصدر بتعيني رئيسه ونائبه وأعضائه وأعضاء مجلس اإلدارة
املنتدبني ،وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وإعفائهم من مناصبهم بقرار
وتنص املادة سابقًا عىل أنّه "يكون لهيئة قناة
من رئيس الجمهوريةّ .
السويس مجلس إدارة يصدر بتعيني رئيسه وأعضائه وبإعفائهم من
مناصبهم وبتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية.
ويكون تعيني أعضاء مجلس اإلدارة املنتدبني واملدير العام للهيئة
وإعفاؤهم من مناصبهم وتحديد مرتّباتهم ومكافآتهم بقرار من
رئيس الجمهورية".
(يس ان ان العربية)2014/5/13 ،

 2014/5/13أعلن بان يك مون يف مؤمتر صحايف عقد يف مق ّر األمم
بالتخل
ّ
املتحدة يف نيويورك ،أنّه ت ّم قبول طلب األخرض اإلبراهيمي
عن منصبه بوصفه املمثّل الخاص للجامعة ومنظمة األمم املتحدة،
واملبعوث املشرتك لألمم املتحدة والجامعة العربية إىل سورية .وذلك
بعد عدة مشاورات مع األمني العام لجامعة الدول العربية نبيل
العريب .ودعا اإلبراهيمي جميع األطراف السورية إىل الضغط من
أجل العمل عىل وقف القتال يف سورية.
(الرشق األوسط)2014/5/14 ،

 2013/5/15أعلنت وزارة الخارجية املرصية عن بدء تصويت
املرصيني يف الخارج يف االنتخابات الرئاسية .ووفقًا لترصيحات وزارة
الخارجية ،يبلغ إجاميل عدد املرصيني املقيمني يف الخارج الذين لهم
حق التصويت  600ألف شخص ،ومن املتوقّع أن يتزايد هذا العدد يف
ّ
حال إلغاء رشط التسجيل املسبق.
(املرصي اليوم)2014/5/15،

 2014/5 /16ارتفع عدد قتىل االشتباكات يف بنغازي إىل أكرث من
شخصا؛ وذلك إثر الهجوم العسكري الذي قاده اللواء املتقاعد
سبعني ً
خليفة حفرت ض ّد كتائب ثورية وإسالمية .ووصفت الحكومة الليبية
هجوم حفرت بأنّه "محاولة انقالبية" .واعتربته عمال خار ًجا عن القانون
والرشعية الدولة ،وانقالبًا عىل الثورة الليبية.
(يب يب يس العربية)2014/5/18 ،

 2014/5/17أعلنت الجامعة العربية أنّها تابعت عملية انتخابات
املرصيني يف الخارج التي بدأت يوم  15أيار  /مايو  .2014ويف هذا
الشأن أكّدت السفرية هيفاء أبو غزالة رئيس بعثة متابعي االنتخابات
الرئاسية املرصية ،لجامعة الدول العربية ،عىل "حرص جامعة الدول
العربية عىل دعم مسرية الدميقراطية يف جمهورية مرص العربية،
واستعداد الجامعة العربية لتقديم الدعم الكامل ملرص يف هذه
املرحلة"
(الدستور)2014/5/17 ،

 2014/5/19قامت الواليات املتحدة بزيادة عدد مشاة البحرية إىل
 60جنديًّا آخرين وأربع طائرات أوسربي تتمركز يف صقلية ،والتي
ميكن استدعاؤها إلجالء األمريكيني من السفارة األمريكية يف طرابلس
مع تزايد االضطرابات يف ليبيا .ويصل العدد اإلجاميل للمشاة البحرية
إىل  250جنديًّا يف قاعدة سيجونيال ،والتي تع ّد جز ًءا من وحدة
استجابة األزمات والحفاظ عىل أمن السفارات ،والتي أُنشئت بعد
الهجوم عىل السفارة األمريكية يف ليبيا عام .2012
(رويرتز)2014/5/19 ،

 2014/5/19دعت  58دولة ،يف بيان رسمي مو ّجه ملجلس األمن
األممي إىل تب ّني قرار مق ّدم باقرتاح فرنيس إلحالة الوضع يف سوريا
إىل املحكمة الجنائية الدولية؛ إذ ق ّدمت فرنسا مرشوع قرار ملجلس
األمن من شأنه منح املحكمة الجنائية الدولية االختصاص ملالحقة
جرائم الحرب والجرائم ض ّد اإلنسانية املرتكبة يف سوريا .وقامت أكرث
من  100منظمة غري حكومية دولية بإصدار بيان يدعو مجلس األمن
للموافقة عىل القرار املق ّدم باقرتاح فرنيس.
(هيومن رايتس ووتش)2014/5/20 ،

 2014/5/22فشل ن ّواب الربملان اللبناين يف محاولة أخرية وللمرة
الخامسة ،يف انتخاب رئيس جديد يخلف الرئيس ميشال سليامن قبل
 48ساعة من انتهاء فرتة واليته.
(رويرتز )2014/5/22 ،

 2014/5/23مل يستبعد رئيس هيئة األركان للقوات املسلحة الروسية
الجرنال فالريي غرياسيموف قيام الدول الغربية بعملية عسكرية ض ّد
نظام الرئيس بشار األسد يف سوريا ،وذلك يف ترصيح له يف املؤمتر
الدويل الثالث لألمن يف موسكو .وأضاف أنّه يف حال سقط النظام
السوري الحايل فإ ّن الراديكاليني اإلسالميني سيستلمون السلطة
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ما سيح ّول سوريا إىل مركز لتصدير اإلرهــاب والتط ّرف والسالح
واملخدرات من الرشق األوسط إىل العامل.
(روسيا اليوم)2014/5/23 ،

 2014/5/24أجرى وزير الخارجية املرصي نبيل فهمي اتصاالت
هاتفية مع وزراء خارجية روسيا واإلمارات والسودان بشأن األوضاع
الليبية .وأكّد أ ّن مرص حريصة عىل استقرار األوضاع يف ليبيا .ويف
الوقت ذاته ،أعلن اللواء الليبي املتقاعد خليفة حفرت عن استمرار
عملياته عسكرية لطرد من وصفهم بـ "االرهابيني املسلحني وجامعات
القاعدة من ليبيا وتسليم قيادات تنظيم اإلخوان الهاربني ملرص" .وقال
يف حديثه لوكالة أنباء أمريكية "إنّه ال يسعى للسلطة ،إنّ ا إىل أن
يكون لليبيا قيادة دميقراطية يت ّم اختيارها وانتخابها .كام أكّد إمكانية
ترشّ حه لرئاسة ليبيا إن رغب الشعب يف ذلك .وأيّد حفرت موقف
املشري السييس من  30يونيو وانحيازه ملطالب املرصيني".
(املرصي اليوم)2014/5/24 ،

 2014/5/25منح املؤمتر الوطني العام الليبي ،الثقة لحكومة أحمد
معيتيق .وأعلن عضو املؤمتر محمد الكيالين أ ّن  83من أصل  93من
أعضاء املؤمتر منحوا الثقة للحكومة الجديدة ..واختار املؤمتر الوطني
رئيسا جدي ًدا للحكومة
العام يف  4أيار  /مايو  ،2014أحمد معيتيق ً
بعد عملية تصويت شهدت جدلً حول رشعية اختياره وقانونيته.
(شينخوا)2014/5/25 ،

 2014/5/27قامت وزارة الخارجية األردنية بتسليم مذكرة للسفارة
السورية يف عامن اعتربت فيها "السفري السوري لدى األردن بهجت
شخصا غري مرغوب فيه" .وطلبت املذكرة من سليامن مغادرة
سلامن ً
األردن خالل  24ساعة .وأوضحت الخارجية األردنية أ ّن قرار طرد
بهجت سليامن جاء "بعد أن استم ّر سليامن يف إساءاته للمملكة
وقياداتها عرب كافة وسائل اإلعالم والتواصل االجتامعي وإساءته
املبارشة لدول عربية جارة لألردن.
(صحيفة الغد األردنية)2014/5/27 ،

 2014/5/29دعا األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون النظام السوري
إىل اإلرساع يف تدمري الرتسانة الكياموية التي من املق ّرر االنتهاء منها يف
وعب بان
 30حزيران /يونيو  2014بحسب قرار مجلس األمن الدويلّ .
يك مون يف الرسالة التي و ّجهها إىل الحكومة السورية "عن قلقه من
استخدام النظام السوري غاز الكلور".
(رويرتز)2014/5/29 ،

 2014/5/31يف ر ٍّد عىل املحاولة االنقالبية لخليفة حفرت ،أصدرت
الحكومة الليبية املؤقتة بيانًا أكّدت فيه "أ ّن الشعب ميثّل الرشعية
وعبت الحكومة الليبية "عن فخرها بالشعب
الوحيدة لليبيا"ّ .
الليبي وإرصاره عىل بناء دولة القانون واملؤسسات ،ودعمهم للجيش
والرشطة".
(وكالة األنباء الليبية)2014/5/31 ،

حزيران  /يونيو 2014

 2014/6/3أعلنت الحكومة السورية عن بدء االقرتاع يف االنتخابات
الرئاسية .وبحسب وزارة الداخلية السورية ،فإ ّن  15مليون ناخب
سوري يتوزّعون عىل نحو  9آالف مركز اقرتاع سيص ّوتون يف هذه
االنتخابات يف املناطق التي يسيطر عليها النظام .ويف تعليقها عىل
الخطوة ،اعتربت األمم املتحدة أ ّن إجراء االنتخابات الرئاسية يف سورية
حل سيايس يف سوريا" .أ ّما وزير
"سينسف الجهود الرامية للتوصل إىل ّ
الخارجية األمريكية جون كريي ،فقد وصف االنتخابات بأنّها "إهانة"
و"مهزلة" و"تزوير" ،يف حني قال الرئيس الفرنيس فرنسوا هوالند إنّها
انتخابات "مزعومة" ونتائجها "معلنة مسبقًا" .ورأت بريطانيا أنّه لن
"أي قيمة".
تكون لالنتخابات ّ
(يب يب يس العربية)2014/6/3 ،

 2014/6/3أعلنت اللجنة العليا لالنتخابات الرئاسية يف مرص فوز
املرشّ ح الرئايس ووزير الدفاع السابق ،املشري عبد الفتاح السييس،
مبنصب رئيس الجمهورية ،وبنسبة بلغت  96.91يف املئة ،من إجاميل
األصوات الصحيحة ،مقابل  3.09يف املئة ملنافسه حمدين صباحي.
وقال رئيس لجنة االنتخابات ،املستشار أنور العايص ،خالل املؤمتر
الصحفي الذي ُعقد يوم الثالثاء  3حزيران  /يونيو ،إلعالن النتائج
الرسمية لالنتخابات الرئاسية" ،إ ّن نسبة املشاركة يف االنتخابات بلغت
 47.45يف املئة من إجاميل الناخبني املق ّيدين يف كشوف الناخبني".
يحق لهم التصويت بلغ  53مليون
وأوضح رئيس اللجنة أ ّن عدد من ّ
و 909آالف و 306ناخبني ،أدىل  318ألف و 33ناخبًا بأصواتهم يف
الخارج ،يف حني بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم يف اللجان االنتخابية يف
محافظات الجمهورية 25 ،مليون و 260ألف و 190ناخ ًبا.
وأضاف العايص أ ّن عدد األصوات الصحيحة بلغ  24مليون و537
ألف و 615صوتًا ،أي ما نسبته  95.93يف املئة من إجاميل أصوات
من شاركوا يف عمليات التصويت ،وبلغ عدد األصوات الباطلة مليون
و 40ألف و 608أصوات ،بنسبة  4.07يف املئة .وبالنسبة إىل عدد
كل املرشحني ،فأكّد رئيس لجنة االنتخابات
األصوات التي حصل عليها َ
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أ ّن السييس حصل عىل  23مليون و 780ألف و 104أصوات ،يف حني
حصل صباحي عىل  757ألف و 511صوت ًا.
(يس ان ان ،العربية)2014/6/3 ،

 2014/6/4أعلن رئيس مجلس الشعب السوري محمد اللحام نتائج
"االنتخابات" الرئاسية السورية بفوز الرئيس الحايل بشار األسد بنسبة
 %88.7من األصوات ،تاله املرشح حسان النوري بنسبة  %4.3وماهر
الحجار بنسبة  .%3.2وقال اللحام يف كلمة بثّها التلفزيون الرسمي
السوري إ ّن الرئيس الحايل بشار األسد حصل عىل  10ماليني ،و319
ألفًا و 723صوت ًا .وا ّدعت املحكمة الدستورية السورية أ ّن عدد
املشاركني بلغ  11مليونًا و 634ألفًا و 412من أصل  15مليونًا و840
ألفًا و 575ناخبًا داخل سوريا وخارجها ،مشرية إىل أ ّن نسبة املشاركة
بلغت  73,42يف املئة".
(فرانس )2014/6/4 ،24

توصل الجيش اليمني والحوثيون إىل اتفاق لوقف إطالق
ّ 2014/6/4
النار .وأُبرم االتفاق بوساطة مبعوث األمم املتحدة إىل اليمن جامل
بن عمر.
(يب يب يس)2014/6/4 ،

 2014/6/5رفض االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية
االعرتاف ب نتائج االنتخابات الرئاسية السورية .ووصف االنتخابات
بأنّها غري رشعية وال متثّل الشعب السوري .وجاء يف بيان االئتالف
ما ييل "أنهى نظام األسد يوم أمس آخر فصول املرسحية الهزلية،
وذلك بإعالن فوز املجرم بشار يف انتخابات قاطعها معظم السوريني
يف الداخل ،فيام أجرب الطالب واملوظفون عىل املشاركة تحت التهديد
والوعيد ،وقد ت ّم بطبيعة الحال إغفال وشطب أكرث من  9ماليني نازح
والجئ يف الداخل السوري ودول الجوار" .واعترب االئتالف أ ّن إجراء
االنتخابات يستوجب رضورة زيادة الدعم للمعارضة لتغيري موازين
القوى عىل األرض وإجبار النظام السوري عىل قبول االتفاقات الدولية
للحل السيايس يف سورية وأ ّولها بيان جنيف.
التي تشكّل األساس ّ
(املوقع الرسمي لالئتالف)2014/6/5 ،

 2014/6/8تع ّهد الرئيس املرصي الجديد عبد الفتاح السييس مبواجهة
"اإلرهاب" وإرساء األمن يف بالده؛ وذلك بعد أدائه اليمني الدستورية
لتسلّم مها ّم منصبه .وقال السييس إ ّن انتخابه ،يف االقرتاع الذي جرى
يف أيار  /مايو ،يع ّد "لحظة تاريخية" ،متعه ًدا بعدم التصالح مع من
"ارتكبوا العنف".
(يب يب يس)2014/6/9 ،

 2014/6/8أعلن التحالف الوطني لدعم الرشعية ورفض االنقالب
يف مرص عدم اعرتافه بنتائج االنتخابات الرئاسية أو بتنصيب عبد
سمه "رشعنة
مم ّ
رئيسا ملرص ،وحذّر املجتمع الدويل ّ
الفتاح السييس ً
االنقالب" .وقال التحالف يف بيان خالل مؤمتر صحفي عقده اليوم يف
مدينة إسطنبول يف تركيا" :لقد كان متوقّ ًعا أن ينتهي مشهد االنقالب
بتنصيب قائد االنقالب العسكري الدموي الغاشم عبد الفتاح السييس
رئيسا للبالد ،ومل يكن غائبًا عن وعي الشعب املرصي أ ّن السييس
ً
ما قتل اآلالف واعتقل عرشات اآلالف وسحل وأصاب أضعافهم
رئيسا للبالد ،ويتحقق حلمه املزعوم وأ ّن ما س ّمي كذبًا
إال ليكون ً
بانتخابات الرئاسة مل يضف جدي ًدا للواعني من أبناء الوطن ،فهو الذي
يدير املشهد منذ اليوم األ ّول".
(الجزيرة نت)2014/6/8 ،

 2014/6/9كلّف الرئيس املرصي الجديد عبد الفتاح السييس رئيس
الوزراء السابق إبراهيم محلب بتشكيل حكومة جديدة .وقال محلب
إ ّن أه ّم األولويات التى سيت ّم تنفيذها فو ًرا ،تحقيق األمن واالستقرار،
ومواجهة البطالة ،ومعدالت من ّو مناسبة ،والعدالة االجتامعية.
(األهرام)2014/6/10 ،

 2014/6/9استقال أحمد معيتيق ،رئيس الوزراء الليبي املكلّف من
جانب املؤمتر الوطني العام برئاسة الحكومة .وأعلن الربملان املؤقت
يف ليبيا التزامه بحكم أصدرته املحكمة الدستورية يقيض بـ"عدم
دستورية" تعيني معيتيق .وقال معيتيق إنّه سيكون "أ ّول" من يرضخ
ألحكام القضاء .وأكّد نائب رئيس املؤمتر الوطني الليبي ،صالح
املخزوم ،يف مؤمتر صحفي استمرار عبد الله الثني يف مها ّمه كرئيس
مؤقت للوزراء.
(يب يب يس)2014/6/9 ،

 2014/6/10أعلن محافظ نينوى ،أثيل النجيفي ،رسم ًّيا ،سقوط
املوصل بعد هروب ق ّوات الجيش العراقي ووقوع املدينة تحت
سيطرة مسلّحني من ضمنهم تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق
والشام.
(العريب الجديد)2014/6/10 ،

 2014/6/11أكّدت الواليات املتحدة ،دعمها للحكومة العراقية يف
وجه الحراك املسلّح الذي نسبته إىل تنظيم "الدولة اإلسالمية يف
العراق والشام" ،بعدما سيطر عىل مناطق واسعة من شاميل العراق
ووسطه ،وبات يه ّدد بغداد .وقال املتحدث باسم البيت األبيض
جاي كارين يف بيان نقلته وكالة األنباء الفرنسية ،إ ّن واشنطن "تدين
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بش ّدة الهجامت األخرية التي ش ّنتها الدولة اإلسالمية يف العراق والشام
يف العراق" .وأضاف أ ّن "الواليات املتحدة تدعم القادة العراقيني
من جميع األطراف السياسية يف سعيهم لتحقيق الوحدة الوطنية
الرضورية لالنتصار يف املعركة ض ّد الدولة اإلسالمية يف العراق والشام".
(العريب الجديد)2014/6/12 ،

 2014/6/14دعا رئيس بعثة العالقات مع العراق يف الربملان األورويب
أسرتون ستفنسون إىل تن ّحي رئيس الوزراء العراقي نوري املاليك ،وقطع
التدخالت اإليرانية ،وتشكيل حكومة وطنية تضمن مشاركة جميع
الحل الوحيد واملوضوعي
مك ّونات املجتمع العراقي .معت ًربا أ ّن هذا هو ّ
الحل
لوقف مزيد من إراقة الدماء يف العراق .وقال يف بيان إ ّن هذا ّ
يحظى بتأييد القوى الوطنية والدميقراطية العراقية يف نطاق واسع،
وت ّم تقدميه يف املؤمتر الذي عقد يف  11حزيران/يونيو يف بروكسل.
وطالب الواليات املتحدة واالتحاد األورويب مبامرسة ضغوط عىل املاليك
الحل والتن ّحي عن السلطة بدلً من أن تق ّدم العون له "أل ّن
لقبول هذا ّ
دعم إلراقة الدماء يف العراق شئنا أم أبينا".
يف ذلك ً
(الجزيرة نت)2014/6/14 ،

 2014/6/14اتّهم الرئيس اإليراين حسن روحاين ،يف مؤمتر صحايف
أقيم مبناسبة مرور عام عىل االنتخابات الرئاسية التي أُجريت يف 14
حزيران  /يونيو  ،2013والتي أ ّدت إىل فوزه "بعض الدول الغربية
بتقديم الدعم السيايس واإلعالمي لإلرهابيني" ،مضيفًا "من الواضح
أ ّن الجامعات اإلرهابية تتلقّى الدعم من بعض دول املنطقة" .وأشار
إىل أ ّن "العراق دولة صديقة وشقيقة ،والحكومة والشعب العراقي مل
يطلبا م ّنا التدخّل يف هذا املجال ،وأ ّن إيران مستعدة للر ّد إذا طلب
العراق ذلك" .وعرض روحاين إمكانية أن تفكّر إيران يف التعاون مع
الواليات املتحدة إلعادة األمن إىل العراق ،مضيفًا "علينا كلّنا مواجهة
وفعل" .ويف ر ّد عىل سؤال بخصوص التعاون
قول ً
الجامعات اإلرهابية ً
اإليراين األمرييك ،قال روحاين "ميكن أن نفكّر يف ذلك إذا بدأت أمريكا
يف مواجهة الجامعات اإلرهابية يف العراق ويف أماكن أخرى".
(العريب الجديد)2014/6/14 ،

 2014/6/14دعا وزير الخارجية األمرييك جون كريي قادة التيارات
السياسية يف العراق إىل الوحدة ملواجهة الجامعات املسلّحة ،بينام
اعترب رئيس الوزراء الربيطاين السابق توين بلري أ ّن ما يحدث يف العراق
ناجم عن إخفاق الغرب يف التح ّرك يف سوريا .وقالت الخارجية
األمريكية يف بيان إ ّن كريي اتصل هاتف ًّيا بنظريه العراقي هوشيار
زيباري حيث أكّد أ ّن مساعدة الواليات املتحدة (للعراق) لن تنجح إال
إذا كان الزعامء العراقيون مستع ّدين لتنحية خالفاتهم جانبًا وتطبيق
منسق وف ّعال إلقامة الوحدة الوطنية الالزمة لتق ّدم البالد
أسلوب ّ
ومواجهة تهديد تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام .كام دعا
املسؤول األمرييك السلطات العراقية إىل التصديق برسعة عىل نتائج
االنتخابات الربملانية التي جرت يف  30نيسان  /أبريل  2014وتشكيل
حكومة جديدة.
(الجزيرة نت)2014/6/15،

 2014/6/14عطّلت قوى ليبية مه ّمة بعثة األمم املتحدة ومبادرة
املبعوث الدويل طارق مرتي لجمع األفرقاء عىل طاولة حوار ،قبل
أيام من االستحقاق االنتخايب يف  25من الشهر الجاري .والالفت أ ّن
القوى التي اعرتضت عىل املبادرة ،هي نفسها التي تسعى إىل إقصاء
اإلسالميني عن السلطة .وبدأت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا
عملها يف أيلول  /سبتمرب  2011بعد صدور قرار مجلس األمن رقم
 ،2009و ُم ّدد عملها ثالث مرات بقرارات صادرة عن مجلس األمن
الدويل ( ،)2144 ،2040 ،2022عىل مدى عا َمي  2011و2012
(العريب الجديد)2014/6/14 ،

 2014/6/15قتل سبعة من ق ّوات األمن الكردية يف غارة ج ّوية عىل
محافظة دياىل شامل رشق بغداد ،بينام قالت القوات العراقية إنّها
متكّنت من استعادة ثالث مناطق يف محافظة صالح الدين شاميل
العاصمة العراقية ،بالتزامن مع تواصل املواجهات مبحاور مختلفة.
(الجزيرة نت)2014/6/15 ،
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 2014/5/2أعلن الناطق الرسمي باسم املفوضية العليا لألمم املتحدة،
روبرت كولفيل انضامم فلسطني رسميًّا إىل  5اتفاقيات لألمم املتحدة
من أصل  7اتفاقيات أساسية تع ّزز حامية حقوق اإلنسان يف فلسطني.
وأفاد كولفيل يف لقاء ،بأ ّن هذه االتفاقيات هي ض ّد التعذيب ،وإلغاء
التمييز العرقي ،وإلغاء جميع أنواع التمييز ض ّد املرأة ،ولحامية
حقوق املعوقني ،وحقوق الطفل .كام انض ّمت فلسطني إىل الربوتوكول
االختياري التابع التفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل بخصوص
ضلوع األطفال يف النزاعات املسلّحة ،والتي من املفرتض أن ترسي
يف  7أيار/مايو  .2014وأ ّما معاهدتا األمم املتحدة للحقوق املدنية
والسياسية وللحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،فمن املفرتض
أن ترسيا يف  2متوز/يوليو .2014
(الحياة)2014/5/2 ،

 2014/5/4نقلت وكاالت أنباء أ ّن املبعوث األمرييك الخاص لشؤون
محادثات السالم يف الرشق األوسط مارتني إنديك يدرس االستقالة
من منصبه عىل خلفية فشل محادثات السالم األخرية بني إرسائيل
والفلسطينيني .وح ّمل مسؤول أمــريك إرسائيل مسؤولية فشل
املحادثات ،وأ ّن نتنياهو مل يتح ّرك يف طريق املفاوضات عىل الرغم
تنص عىل متديد
من محاولة كريي وإنديك تقديم اتفاقية إطارية ّ
املحادثات بني إرسائيل وفلسطني لنهاية العام.
(شينخوا)2014/5/4 ،

 2014/5/4يف مسعاه لس ّن قانون الحقوق القومية للشعب اليهودي
وللدولة ،وخالل اجتامع ملجلس الــوزراء اإلرسائييل ،أكّد بنيامني
نتنياهو عىل تكريس إرسائيل كدولة قومية للشعب اليهودي يف
القوانني األساسية ،وتع ّد هذه الخطوة تح ّديًا للفلسطينيني الذين
يرفضون االعرتاف بإرسائيل دولة يهودية .ويرى نتنياهو أ ّن الدولة
ألي شعب آخر ،وال ميكن
القومية للشعب اليهودي فقط وليس ّ
االعـراف بدولة قومية فلسطينية دون االعـراف بإرسائيل دولة
الشعب اليهودي.
(الرشق األوسط)2014/5/5 ،

 2014/5/7بالتزامن مع زيارة سوزان رايس مستشارة األمن القومي
رصح صائب عريقات لجريدة الرشق األوسط
األمرييك إىل إرسائيلّ ،
بإمكانية استئناف مفاوضات السالم مع إرسائيل .وأكّد أ ّن االتصاالت
مازالت مستمرة مع الجانب األمــريك ،وح ّمل إرسائيل مسؤولية
تعليق املفاوضات وتقويض جهود الواليات املتحدة ،وذلك بعد إعالن
املصالحة الفلسطينية بني حامس وفتح يف  23نيسان  /أبريل .2014
(الرشق األوسط)2014/5/7 ،

 2014/5/8و ّجهت هيومن رايتس ووتش و 17منظمة حقوقية
تحض
فلسطينية ودولية ،خطابًا للرئيس الفلسطيني محمود عباسّ ،
فيه فلسطني عىل السعي بصفة عاجلة للوصول إىل املحكمة الجنائية
الدولية .وش ّددت املنظامت عىل أهمية منح االختصاص للمحكمة
الجنائية الدولية لتقديم ضحايا جرائم الحرب وجرائم ض ّد اإلنسانية
املرتكَبة عىل األرايض الفلسطينية.
(هيومن رايتس ووتش)2014/5/8 ،

 2014/5/10أصدرت حركة حامس بيانًا تستنكر فيه مطالب الواليات
املتحدة األمريكية برضورة اعرتاف الحكومة الفلسطينية املقبلة
تدخل يف الشأن الداخيل الفلسطيني.
بإرسائيل ،واعتربته ً
(شينخوا)2014/5/10 ،

 2014/5/11استنكرت حركة حامس دعوة األمني العام السابق
لجامعة الــدول العربية عمرو موىس ،والتي طالب فيها حامس
برضورة القبول باملبادرة العربية للسالم واالعـراف بوجود دولة
إرسائيل .واعتربت حامس أ ّن األمر يع ّد تدخ ًّل ساف ًرا يف الشأن الداخيل
الفلسطيني .وقال حسام بدران الناطق باسم حركة حامس "هذه
الترصيحات ترض بالقضية الفلسطينية واملصالحة الداخلية ،وتعطي
ذريعة الستمرار مالحقة املقاومة ،وتشديد الحصار عىل قطاع غزة".
(القدس العريب)2014/5/11 ،

 2014/5/11نرشت وكالة وفا تقري ًرا شهريًّا بخصوص مواصلة ق ّوات
االحتالل اإلرسائييل اعتداءاتها عىل الصحفيني لفرض سياسة العزلة
اإلعالمية عىل األرايض الفلسطينية ،حيث بلغ عدد االنتهاكات خالل
شهر نيسان  /أبريل 14 ،2014انتهاكًا ،كمالحقة قوات االحتالل
الحي
للصحفيني ،واالعتداء عليهم بالرضب ،وإطــاق الرصاص
ّ
واملعدين ،وإطالق القنابل املسيلة للدموع ،واالعتقال املبارش ،أو
بتقدميهم للمحاكامت.
(وكالة وفا)2014/5/11 ،

 2014/5/12بعد فشل الجهود األمريكية يف اتفاق السالم بني
الفلسطينيني واإلرسائيليني ،أعلنت وزارة الخارجية األمريكية أ ّن
وزير الخارجية األمرييك جون كريي سيجتمع والرئيس الفلسطيني
محمود عباس يف لندن يوم  15أيار  /مايو .كام أشارت املتح ّدثة
باسم الخارجية األمريكية جني سايك إىل أ ّن هدف اللقاء أيضً ا هو
بحث عالقتهم املستمرة مع الفلسطينيني؛ وذلــك يف إشــارة إىل
احتامل استمرار متويل السلطة الفلسطينية يف حال نفّذت اتفاق
املصالحة مع حركة حامس .ترى الواليات املتحدة أ ّن اللوم يقع عىل
الجانبني الفلسطيني واإلرسائييل ،إشارة لالستيطان اإلرسائييل والطلب
الفلسطيني االنضامم إىل  15اتفاقية دولية.
(رويرتز)2014/5/12 ،

العدد ٩
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 2014/5/12التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع ٍ
وفد من
قيادات حامس يف الضفة الغربية لبحث ترسيع اتفاق املصالحة
الوطنية وتنفيذه ،وإنهاء االنقسام بصورة كاملة.

أ ّن إرسائيل تجري اتصاالت مبارشة مع مسؤولني عرب وفلسطينيني
عرب قنوات خلفية عىل الرغم من توقّف مفاوضات السالم برعاية
جون كريي يف نيسان  /أبريل .2014

 2014/5/12قال عبد الفتاح السييس املرشح الرئايس املرصي ووزير
الدفاع السابق يف مقابل ٍة مع محطة سكاي نيوز عربية" ،إ ّن السالم
مستق ّر بني مرص وإرسائيل ،وأ ّن انتشار الق ّوات املرصية يف مناطق
معيّنة من سيناء هو لحفظ األمن املرصي وحفظ أمن جريان مرص.
وأشار إىل أ ّن اإلرسائيليني تف ّهموا أ ّن وجود الق ّوات يف هذه املناطق
التي متنع نصوص املعاهدة االنتشار فيها إال لحفظ أمن الدولتني.
ويف املقابل ،أعلن مسؤولون إرسائيليون أ ّن إرسائيل وافقت عىل نرش
مد ّرعات وطائرات للجيش املرصي يف سيناء من أجل الرشطة فقط.

 2014/5/18اعترب رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو إحياء
ذكرى النكبة هو تحريض عىل إرسائيل وتشويه لصورة الشعب
اليهودي ،وذلك أثناء الجلسة الحكومية األسبوعية .وأضاف نتنياهو:
إ ّن السلطة الفلسطينية مستمرة يف التحريض وتشويه صورة إرسائيل
من خالل مسريات الحداد عىل ما يس ّمونه النكبة.

(جريدة األيام)2014/5/13 ،

(سكاي نيوز)2014/5/12 ،

 2014/5/14أعلن مسؤول فلسطيني لوكالة الصحافة الفرنسية،
أ ّن لقاء وزير الخارجية األمرييك جون كريي بالرئيس الفلسطيني
محمود عباس يف  15أيار/مايو  2014يف لندن ،قد يكون املحاولة
األخرية من كريي الستئناف املفاوضات .ويع ّد لقاؤه بعباس األ ّول
منذ انهيار املفاوضات بني الجانبني الفلسطيني واإلرسائييل ،عندما
علّقت إرسائيل املفاوضات ر ًّدا عىل املصالحة الفلسطينية .وقال
واصل أبو يوسف ،عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ،إ ّن الرئيس
يتغي ورشوط
محمود عباس سيبلغ كريي بأ ّن املوقف الفلسطيني لن ّ
استئنافها لن تتب ّدل.
(الرشق األوسط)2014/5/14 ،

 2014/5/15استشهد شابّان فلسطينيان يف رام الله ،برصاص ق ّوات
االحتالل ،خالل مواجهات اندلعت بالقرب من سجن عوفر اإلرسائييل
غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية ،ضمن فعاليات إحياء
الذكرى  66للنكبة ،وأصيب مثانية آخرون ،اثنان منهم يف حالة حرجة.
والشابّان هام :نديم نوارة ( 17سنة) ،من بلدة املزعة الغربية،
ومحمد أبو ظاهر (20سنة) ،من بلدة أبو شخيدم يف رام الله.
(العريب الجديد)2014/5/15 ،

 2014/5/17نقلت وكالة رويرتز أ ّن إرسائيل أجرت اتصاالت مع
مسؤولني فلسطينيني وعرب عرب قنوات خلفية ،حيث اجتمعت
وزيرة العدل تسيبي ليفني كبرية املفاوضني اإلرسائيليني يف املحادثات
رسا يف لندن األسبوع املايض مع
التي جرت عىل مدى تسعة أشهر ًّ
الرئيس الفلسطيني محمود عباس .وأكّد وزير الخارجية افيجدور
ليربمان للقناة الثانية التلفزيونية اإلرسائيلية هذا اللقاء الذي اعتربه
خاصا وال يعني إعادة املفاوضات .كام مل ّح مسؤول إرسائييل
اجتام ًعا ًّ

( رويرتز)2014/5/17 ،

(شبكة قدس)2014/5/18 ،

أي تحقيقات يف اعتداء
 2014/5/19مل ت ُجر السلطات الفلسطينية ّ
شنتّه ق ّوات األمن الفلسطينية ض ّد رجلني شاركا يف احتجاج سلمي
يف مدينة رام الله .وقالت هيومن رايتس ووتش ،عىل فلسطني
احرتام التزامها بحقوق اإلنسان وتربئة الضحايا ومساءلة الرشطة ميثّل
اعتقالهم ومحاكمتهم انتهاكًا لحقوقهم يف حرية التعبري والتج ّمع،
وذلك يناقض العديد من االتفاقيات الدولية التي انض ّمت إليها
فلسطني يف  2نيسان  /أبريل .2014
(هيومن رايتس ووتش)2014/5/19 ،

 2014/5/20أصدرت إرسائيل أوامر للرشطة وجهاز األمن الداخيل
بتقييد التح ّركات لعد ٍد من نشطاء اليهود من اليمني املتطرف ،خشية
إحداث عراقيل وإفساد زيارة البابا فرنسيس لألرايض املق ّدسة .ونرشت
صحيفة هآرتس اإلرسائيلية ،إ ّن ثالثة شبّان يهود سيمنعون من دخول
القدس إىل أن تنتهي زيارة البابا .وجاءت الخطوة اإلرسائيلية بعد
أن قام مجهولون بالكتابة عىل عمود يف مجمع األساقفة نوتردام
ولكل
بالقدس الرشقية عبارة بالعربية "املوت للعرب وللمسيحيني ّ
من يكرهون إرسائيل".
(الرشق)2014/5/21 ،

 2014/5/21بدأ أكرث من خمسة آالف أسري فلسطيني يف السجون
اإلرسائيلية إرضابًا تضامن ًّيا مع زمالئهم اإلداريــن ،واحتجا ًجا عىل
سياسة االعتقال اإلداري .وقد ه ّدد املعتقلون اإلداريون املرضبون عن
الطعام وتصعيد املوقف بالتوقّف عن رشب املاء يف حال مل يتحقّق
مطلبهم بإنهاء االعتقال اإلداري.
(القدس العريب)2014/5/22 ،

 2014/5/23حذّر ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الرويس،
مبعوث الرئيس الرويس إىل الرشق األوسط ،السلطة الفلسطينية
والحكومة اإلرسائيلية من نتائج القيام بخطوات أحاديّة الجانب
كتوسيع النشاط االستيطاين وتجميد أموال الرضائب الفلسطينية.
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وأكّد بوغدانوف أ ّن موسكو ستواصل العمل عىل تثبيت عملية السالم
سواء عن طريق االتصاالت الثنائية أو عن طريق املجتمع الدويل.

فلسطينية انتقالية معربًا عن قلقه من دور حامس يف حكومة
من هذا القبيل".

 2014/5/25وصول البابا فرنسيس إىل مدينة بيت لحم الفلسطينية.
وقد أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن أمله يف أن تساهم
زيارة البابا فرنسس املدينة يف تحقيق السالم يف األرض املقدسة؛
وذلك بعد انهيار املفاوضات املدعومة من جانب الواليات املتحدة.
واستعرض عباس أمام البابا فرنسيس الوضع الذي تعيشه مدينة
القدس الرشقية منذ عام  1967وما تتع ّرض له من اإلج ـراءات
اإلرسائيلية لتغيري طابعها والتضييق عىل أهلها من الفلسطينيني
املسيحيني واملسلمني.

حض رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو ،املجتمع
ّ 2014/6/1
رسع" واالع ـراف بحكومة التوافق الوطني
الدويل عىل عدم "الت ّ
الفلسطينية .وقال نتنياهو" :أدعو جميع األطـراف املسؤولة يف
رسع واالعرتاف بحكومة فلسطينية تض ّم
املجتمع الدويل إىل عدم الت ّ
"حامس" وتعتمد عليها" .كام رفضت إرسائيل السامح لثالثة وزراء
فلسطينيني من قطاع غزة بالعبور إىل رام الله للمشاركة يف إعالن
الحكومة الجديدة.

(روسيا اليوم)2014/5/23 ،

(رويرتز)2014/5/25 ،

 2014/5/26أكّــدت وزيــرة القضاء اإلرسائييل تسيبي ليفني
ملف املفاوضات مع الفلسطينيني يف اجتامع ملكتب
املسؤولة عن ّ
املحامني اإلرسائيليني يف ايالت ،أ ّن تعليق عملية السالم الجارية
مع الفلسطينيني ،سيح ّول إرسائيل إىل دولة عربية أو دولة ثنائية
القومية.
(القدس)2014/5/26 ،

 2014/5/27أعلنت حركتا فتح وحامس يف مؤمت ٍر صحفي ،عن تشكيل
حكومة توافق وطني برئاسة رامي الحمد الله.
(رويرتز)2014/5/27 ،

 2014/5/28اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع 300
من نشطاء السالم اإلرسائيليني يف مكتبه يف رام الله ،ودعا الحكومة
اإلرسائيلية إىل العودة للمفاوضات التي توقّفت بعد ما يقرب من
تسعة أشهر من استئنافها برعاية أمريكية .واشرتط العودة مقابل
اإلفراج عن الدفعة الرابعة من األرسى وتجميد االستيطان ثالثة أشهر.
وأكّد أنّه ال يوجد طريق إال السالم واملفاوضات السلمية.
(رويرتز)2014/5/29 ،

حزيران  /يونيو 2014

 2014/6/1أعرب وزير الخارجية األمريكية جون كريي يف اتصال
هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن قلقه من
تشكيل حكومة فلسطينية تشارك فيها حركة املقاومة اإلسالمية
"حامس" .وقالت املتحدثة باسم وزارة الخارجية األمريكية جنيفر
بسايك يف ترصي ٍح صحفي لها ،إنّ "الوزير األمرييك تح ّدث هاتف ًّيا
مع رئيس السلطة الفلسطينية عن خطّته لتشكيل حكومة

(القدس العريب)2014/6/2 ،

(جريدة األيام الفلسطينية)2014/6/2 ،

 2014/6/2أ ّدت حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله،
اليمني الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،يف مق ّر
الرئاسة يف مدينة رام الله .وض ّمت  17حقيبة وزارية لوزراء من
الضفة وغزة ،وفقًا للمرسوم الرئايس التايل:
رئيس دولة فلسطني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
بعد االطّالع عىل القانون األسايس املع ّدل لسنة 2003م وتعديالته،
وعــى خطاب التكليف الصادر ع ّنا بتاريخ 2014/05/27م،
وعىل القرار بقانون بشأن املصادقة عىل الحكومة السابعة عرشة
(حكومة الوفاق الوطني) بتاريخ 2014/06/م ،وبنا ًء عىل الصالحيات
املخ ّولة لنا ،وتحقيقًا للمصلحة العامة ،رسمنا مبا هو آت:

مادة ()1
اعتامد تشكيل مجلس الــوزراء من السادة التالية أسامؤهم يف
الجدول(.)١
مادة ()2
تعيني السيد /عيل محمود عبد الله أبو دياك أمي ًنا عا ًّما ملجلس
الوزراء بدرجة وزير.
مادة ()3
كل ما يتعارض مع أحكام هذا املرسوم.
يلغى ّ

العدد ٩
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تموز  /يوليو 2014

مادة ()4
يخصه ،تنفيذ أحكام هذا
عىل الجهات املختصة كافةّ ،
كل فيام ّ
املرسوم ،ويعمل به من تاريخ صدوره ،وينرش يف الجريدة الرسمية.
صدر يف مدينة رام الله بتاريخ2014/6/2 :م
محمود عباس
رئيس دولة فلسطني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
الجدول ()1

 2014/6/5أعلن نتنياهو موافقته عىل اقرتاح لبناء أكرث من 1500
وحدة استيطانية جديدة يف الضفة الغربية والقدس املحتلة ،يف ر ّدة
فعل مبارش عىل املصالحة الفلسطينية .وبحسب املقرتح فإ ّن البناء
سيجري يف مستوطنة رامات شلومو يف القدس ،ومستوطنات افرات،
بيتار عيليت ،وآدم ،جفعات زئيف ،ارئيل وألفي منشيه ،يف الضفة
الغربية .كام أعلن عن قراره بناء  1800وحدة استيطانية .وحسب
القرار فإنّه سيت ّم بناء  550وحدة يف مستوطنة "بروخني" ،و 38وحدة
يف مستوطنة "ال متان" ،و 25وحدة يف مستوطنة "كوخاب يعقوب"،
و 54يف مستوطنة "الفي منشه" ،و  10يف مستوطنة "تسوفيت"،
و 638يف مستوطنة "عيل زهاف".
(القدس العريب ،والحياة الجديدة )2014/6/5

1

رامي وليد كامل حمد الله

رئيسا للوزراء
ً
ووزي ًرا للداخلية

2

زياد محمود حسني أبو عمرو

وزي ًرا للثقافة
ونائ ًبا لرئيس الوزراء

3

محمد عبد الله محمد مصطفى

وزي ًرا لالقتصاد الوطني
ونائ ًبا لرئيس الوزراء

4

شكري أسعد شكري بشارة

وزي ًرا للاملية
ووزي ًرا لشؤون التخطيط

5

رياض نجيب عبد الرحمن املاليك

وزي ًرا للشؤون الخارجية

6

سليم مصطفى سليم السقا

وزي ًرا للعدل

7

عدنان غالب جواد الحسيني

وزي ًرا لشؤون القدس

8

روال نبيل جربان معايعة

وزي ًرا للسياحة واآلثار

9

جواد محمد قطيش عواد

وزي ًرا للص ّحة

10

الحي شخشري
خولة راغب عبد ّ

وزي ًرا للرتبية والتعليم والتعليم
العايل

11

عالم سعيد أنيس موىس

وزي ًرا لالتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات
ووزي ًرا للنقل واملواصالت

12

مفيد محمد سليم الحساينة

وزي ًرا لألشغال العامة واإلسكان

13

شوقي عبد املجيد أحمد العيسة

وزي ًرا للزراعة
ووزي ًرا للشؤون االجتامعية

14

هيفاء فهمي حافظ اآلغا

وزي ًرا لشؤون املرأة

15

مأمون عبد الهادي حسن أبو شهال

وزي ًرا للعمل

 2014/6/8أق ّرت الحكومة اإلرسائيلية قانونًا مينع إطالق رساح
األرسى القابعني يف سجون االحتالل قبل انتهاء محكوميتهم ،عىل
أن يت ّم خالل أسبوع التصويت التمهيدي عليه يف الكنيست متهي ًدا
إلقراره نهائ ًّيا.

16

نايف سمور سليم أبو خلف

وزي ًرا للحكم املحيل

17

يوسف إدعيس إسامعيل الشيخ

وزي ًرا لألوقاف والشؤون الدينية

 2014/6/9أق ّر الكنيست اإلرسائييل ،بالقراءة األوىل قانون "إطعام
األرسى املرضبني عن الطعام بالقوة" .وص ّوت إىل جانب القانون ،29

 2014/6/5أعلنت عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
حنان عرشاوي أ ّن الفلسطينيني سيتو ّجهون إىل مجلس األمن الدويل
ر ًّدا عىل اإلعالن اإلرسائييل عن بناء  1500وحدة استيطانية جديدة
يف الضفة الغربية والقدس .وقالت عرشاوي "تنظر اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفلسطينية إىل هذا التصعيد األخري بأقىص درجات
الجدية وستتو ّجه إىل مجلس األمن والجمعية العامة لألمم املتحدة
ملواجهته باعتباره السبيل األمثل لكبح جامح هذا الخرق الكبري
وضامن املساءلة".
(الجزيرة نت)2014/6/5 ،

 2014/6/8ج ّرد بطريرك القدس وسائر أعامل فلسطني واألردن
البطريرك ثيوفيلوس الثالث ،الكاهن جربيئيل نداف من كافة
مسؤولياته" ،لعدم التزامه بتعليامت السلطة الكنسية الرافضة
لتجنيد املسيحيني يف جيش االحتالل اإلرسائييل" .قال البطريرك
ثيوفيلوس الثالث" ،إ ّن الكاهن نداف ميثّل حالة شاذة بني رجال
الدين األرثوذكس ،ومواقفه املنادية باالنخراط يف الجيش اإلرسائييل ال
متثّل ّإل شخصه ،والكنيسة األرثوذكسية ترفض رفضا قاط ًعا ما ينادي
به نداف لتجنيد املسيحيني يف الجيش اإلرسائييل".
(وكالة وفا)2014/6/8 ،

(وكالة وفا)2014/6/8 ،
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يف حني عارضه  18عض ًوا يف الكنيست ،و ُح َ
ول إىل لجنة الكنيست
إلعداده للقراءتني الثانية والثالثة.
(الحياة الجديدة)2014/6/10 ،

 2014/6/10انتخب الكنيست (الربملان اإلرسائييل) رؤفني ريفلن
رئيسا للدولة ،وفاز ريفلني بتأييد  63صوتًا مقابل  53صوتًا ملنافسه
ً
مئري شرتيت .وسوف يرأس ريفلني ،وهو رئيس سابق للربملان ،إرسائيل
ملدة سبع سنوات خلفًا لشمعون بريس الذي تنتهي فرتة رئاسته يف
 27من شهر متوز  /يوليو  .2014وهو عضو يف حزب الليكود الذي
يتز ّعمه رئيس الــوزراء بنيامني نتنياهو .وكان املرشحون األربعة
اآلخرون ،مئري شرتيت من حزب الحركة (حات نوعا) وهو من أحزاب
تتول
الوسط ،وداليا اتزيك التي أصبحت يف عام  2006أ ّول سيدة ّ
رئاسة الكنيست ،وقاضية املحكمة العليا السابقة داليا دورنر ،وعامل
الكيمياء الفائز بجائزة نوبل دان شيختامن.
(يب يب يس العربية)2014/6/10 ،

 2014 /6/11داهمت الرشطة اإلرسائيلية وموظّفو ما يس ّمى "دائرة
أرايض إرسائيل" ،قرية كفر برعم يف الجليل األعىل ،إلخالء الذين أعلنوا
عودتهم إىل قريتهم كفر برعم ،حيث قامت بهدم ممتلكاتهم وقطع
تيار الكهرباء واملاء.
(وكالة وفا)2014/6/11 ،

 2014/6/13رشعت الق ّوات اإلرسائيلية يف تفتيش البيوت يف الضفة
الغربية بحثًا عن ثالثة مستوطنني فُقدوا بعد زيارتهم مدرسة دينية

يف الخليل .وتح ّدثت وسائل إعالم إرسائيلية عن احتامل اختطاف
املستوطنني .وجاء يف بيان للجيش "إ ّن الق ّوات املسلّحة رشعت يف
عملية بحث وتفتيش واسعة لتحديد مكان وجودهم".
(يب يب يس)2014/6/13 ،

 2014/6/14واصل األرسى اإلداريون إرضابهم املفتوح عن الطعام.
امللف
ويأيت هذا اإلرضاب احتجا ًجا عىل محاكمة األرسى عىل أساس ّ
رسي ،وملدد غري مح ّددة ،ورفضً ا لسحب اإلنجازات التي حقّقها
ال ّ
األرسى يف اإلرضابات السابقة.
(وكالة وفا)2014/6/14 ،

 2014/6/15اتّهم رئيس الحكومة اإلرسائيلية ،بنيامني نتنياهو ،حركة
املقاومة اإلسالمية "حامس" رسم ًّيا ،بتنفيذ عملية خطف املستوطنني
الثالثة يف الضفة الغربية ،وذلك مع بدء جلسة الحكومة األسبوعية.
وقال نتنياهو" ،أستطيع أن أقول إ ّن من نفّذ (عملية) االختطاف
هم نشطاء حامس يف الضفة الغربية" .وه ّدد نتنياهو بأنّه ستكون
هناك "تبعات لهذه العملية" ،مك ّر ًرا الزمة أ ّن "هذه هي حامس التي
تحالف معها أبو مازن" ،يف إشارة إىل اتفاق املصالحة .وعىل الفور،
رأى املتحدث باسم "حامس" ،سامي أبو زهري ،أ ّن ترصيحات نتنياهو
"غبية وذات بعد استخباري واالحتالل يتح ّمل املسؤولية عن عملية
التصعيد ض ّد شعبنا وقياداته يف الضفة الغربية.
(العريب الجديد)2014/6/15 ،
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محمد طيفوري

*

مراجعة كتاب
روح الديمقراطية :الكفاح من أجل
بناء مجتمعات حرة

املؤلف :الري دميوند  ،ترجمة عبد النور الخرايف.
العنوان األصيل  :روح الدميقراطية :الكفاح من أجل بناء مجتمعات حرة
التنفيذيلألبحاث والنرش -بريوت ،الطبعة األوىل .2014
الشبكة العربية
النارش:
الملخص
عدد الصفحات ٦٠٨ :صفحة.
*

باحث مغريب ،جامعة محمد الخامس أكدال -الرباط.
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روح الديمقراطية :الكفاح من أجل بناء مجتمعات حرة

يف كتابه روح الدميقراطية :الكفاح من أجل بناء مجتمعات حرة
ثقيل بشأن معادلة الفكر والسياسة يف العامل الغريب ،ويف
رقم ً
نتع َّرف ً
اآلن نفسه طريق ًة متميز ًة يف الكتابة ،والتحليل ،والقدرة عىل الرتكيب،
ورؤي ًة مختلف ًة إىل العامل؛ إنه الري داميوند مدير مركز الدميقراطية
والتنمية وسيادة القانون يف جامعة ستانفورد ،أحد كبار علامء علم
مؤسيس واحدة من أبرز
االجتامع السيايس يف معهد هوفر ،وأحد ِّ
الدوريات العاملية املتخصصة يف موضوع الدميقراطية ومحرريها،
منذ عام  ،1990وهي تحمل اسم "مجلة الدميقراطية" Journal of
.Democracy
(((

ويع ُّد الري داميوند من النقاد الحادين للسياسات األمريكية املتناقضة
التي تنال ،من دون شك ،من القيم التي يدافع هو عنها برشاسة.
وهو من األسامء التي رفضت السياسات األمريكية يف العراق ،وله
أكرث من ثالثني مؤلفًا من أبرزها "االنتصار املفقود :االحتالل األمرييك
والجهد الفاشل لجلب الدميقراطية إىل العراق".
أحاطت فصول الكتاب الخمسة عرش املوزعة عىل ثالثة أقسام بأعقد
إشكاليات الدميقراطية؛ فالكتاب دراسة متعمقة عن تجارب عرشات
الدول ،عىل امتداد  200سنة ،يف ما يخص تطبيقها للدميقراطية.
واملوضوع قط ًعا شائك؛ لوجود ف ْرق بني الفكرة النظرية والتطبيق
الفعيل لها .وقد جاءت أقسام هذا الكتاب تبا ًعا كالتايل :عامل يتحول
جزئيًّا (سبعة فصول) ،وفرص نجاح دميقراطية عاملية (خمسة فصول)،
وأخ ًريا الطريق نحو تجديد دميقراطي (ثالثة فصول).
بحث الري داميوند  -وهو املنترص دامئًا يف كتاباته وأعامله ملقولة
غاندي" :ال ميكن لروح الدميقراطية أن ت ُفرض من الخارج ،بل ال ب ّد لها
من أن تنبع من الداخل [ ]...إ ّن الدميقراطي الحقيقي هو الذي يدافع
عن حريته ،ومن مث ّة عن ح ِّرية بلده ،وعن ح ِّرية البرشية جمعاء" -يف
أطروحة للدكتوراه ،موضوع العوامل الثقافية واالقتصادية والسياسية
والدولية التي قد تشجع الدميقراطية وتدعمها حتى داخل الدول
األكرث فق ًرا .وكانت تلك املقولة أحد العوامل وراء تحرير كتاب يزيد
عىل  600صفحة؛ سعيًا لإلجابة عن سؤال إشكايل هو :هل يف إمكان
 1عنوان كتاب لالري داميوند ،ترجمة عبد النور خرايف ،ط ( 1بريوت :الشبكة العربية
لألبحاث والنرش .)2014

العامل أن يصري دميقراط ًّيا؟ واستنا ًدا إىل ذلك ،هل ميكن بناء مجتمعات
ح َّرة ودميقراطية يف مختلف أنحاء العامل؟
جاءت اإلجابة عن ذلك السؤال عىل امتداد صفحات هذا الكتاب
الذي يتفرد باملزج بني خالصات حقول معرفية مختلفة ،يكاد الباحث
العادي يعجز عن التعامل معها منفصلةً .فكيف بالقدرة عىل دمجها
يف توليف ًة واحدة ت ُجرس العلوم ،وتصهر جزر املعرفة لتصري؛ بح ًرا
امي األطراف ،بالخوض يف زحام أحداث التاريخ ،وتفاصيل
معرف ًّيا مرت َ
الجغرافيا ،وأرقام االقتصاد ،وأعامق املتغريات اإلسرتاتيجية املمزوجة
بهالة علم السياسة وخربة عامل االجتامع املطلع عىل خفايا امليدان
وأرساره ،وذلك من خالل الزيارة القارية لالري (الربتغال ،وتايلند،
ونيجرييا ،إلخ.)..
وكانت الخالصة ما أعلنه هذا الباحث يف مستهل متهيده للكتاب
املوسوم بعنوان "بزوغ العهد الدميقراطي" ،بقوله" :لقد علمتني
التجربة مبا فيه الكفاية ما عززه الحقًا السفر واملطالعة وكرثة البحث
والتأمل أ ّن مصري الدميقراطية ليس مقي ًدا بق ًوى تاريخية وبنيوية
مجردة ،وإمنا هو نتيجة نضال وإسرتاتيجية وإبداع ورؤية وبسالة
وقناعة وتسوية وخيارات يلتزم بها الناس ،أو بتعبري ّ
أدق ،يلتزم بها
الفاعلون السياسيون .وهذا ما أعنيه بروح الدميقراطية"(((.

أســس النظــام الديمقراطي:
ثوابت في تجارب مختلفة
مل يكن حديث الكاتب عن النظام الدميقراطي عىل تلك الشاكلة
ٍ
لنظريات ورس ًدا
املدرسية املألوفة يف كتب علم السياسية؛ استعراضً ا

لنامذج ،وتذك ًريا كرونولوج ًّيا قبلهام باملحطات التاريخية لهذا النظام
َ
منذ اليونان .بل عمد إىل طرح يقوم عىل عنونة املباحث املشكِّلة
لفصوله بأسئلة متعلقة بصميم الدميقراطية ،من قبيل :ما هي القيم
الدميقراطية؟ وهل أنها ٌ
ترف؟ وهل هي مفهوم غريب؟ وذلك يف
سلسلة ال متناهية من األسئلة التي تستشكل املوضوع ،فتأرس القارئ
وتغوص به يف تقنيات رسدية وتحليلية مع قالب تركيبي ممتع.
2
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ويف تحديده ملاهية املفهوم يقول الري إنه أشبه إىل ح ٍّد ما بتأويل

حلَّل الري املــوجــة الثالثة للدميقراطية  -بحسب تقسيم

نص ديني .فإذا سألت عرشة رجال دين عن معناه ،فمن املرجح أن

هنتنغتون(((  -وهي التي بدأت عام  1974حني كانت ثالثة أرباع

تحصل عىل األقل عىل أحد عرش جوابًا متعلّقًا بالنص نفسه ،وهذا

دول العامل ديكتاتوريات ،يف حني تح ّول نصف دول العامل إىل

هو شأن الدميقراطية .غري أ ّن هذا لن يثن َيه عن ضبط التصورات الالزم

دميقراطيات .لكن تلك املسرية مل تكتمل ،فقد ّ
تعث جهد كثري يف

توافرها يف نظام ما حتى يستحق أن يُنعت بأنه دميقراطي(((.

بناء هذه الدميقراطيات ،كام أخفقت حكومات دميقراطية عديدة

مفصل ،عند بعض الشائعات التي ترى
وتوقف الباحث ،عىل نح ٍو ّ

وانتهت بالفشل واالستبداد ،ليصل إىل سؤال جوهري هو :كيف ت ُبنى

الدميقراطية ترفًا فحسب ،أو تلك التي تربطها برقعة جغرافية من

الدميقراطيات وتحافظ عىل تقدمها؟ ويجيب عن هذا السؤال من

العامل (الغرب) ،باالعتامد عىل أبحاث االقتصادي الهندي أمارتيا سن؛
أي مكان يف العامل ،لكن
ففي نظره ميكن لدميقراطية ما أن تنترش يف ّ
أي مكان .فحيثام فقدت الدميقراطية
ال ميكن تعزيزها أو تدعيمها يف ّ
قيمتها الحقيقية من لدن الشعب لن يكتب لها الظهور ،وحتى يف
فعل تعاين صعوب ًة
حال ظهورها ،فإنها رسعان ما تزول .ويضيف أنها ً
شديد ًة يف الدول الفقرية ،وبعض الدول ذات الدخل املتوسط .لكن
يف معظم هذه الدول تتعلق مشاكل الدميقراطية بنقائص ال ُّنخب
مم تتعلق بالمباالة الشعب أو آرائه االستبدادية(((.
وخياناتهم أكرث ّ
وير ّد الباحث عن املشكِّكني ورافيض التغريب ممن يرون الدميقراطية
نتا ًجا فكريًّا وسياسيًّا منبثقًا من الغرب ومن التقليد األورويب التنويري،
بتأكيد مفاده أ ّن منارصة الدميقراطية والح ِّرية السياسية  -باملفهوم

خالل استعراض مناذج لدول فقرية وغري مستقرة ،استطاعت  -عىل
تبني نظا ًما دميقراط ًّيا .ويكمن الجانب
الرغم من ّ
كل العوائق  -أن َ
امله ّم يف بناء نظام حكم دميقراطي  -من وجهة نظره  -يف وجود
مواطنني ناشطني منشغلني بالعمل السيايس والحقوقي عىل املستوى
الشعبي البسيط ،ويف زيادة املنظامت املدنية القوية ،ويف وجود
ثقافة سياسية مرتسخة وتدبري سيايس للتنوع واالختالف وسيادة
القانون واملحاسبة قبلهام(((.
وال يغفل الكاتب دور العامل االقتصادي والتكنولوجي ،أو
ما يسميه السوسيولوجي سيمون ليبست "الرضوريات االجتامعية
ممثل بالح ِّريات االقتصادية
ً
للدميقراطية" ،يف دعم الدميقراطية،
سمه التكنولوجيا املحررة ‘‘’’libertin technologies؛ إذ
وتطور ما ّ

أي
الحديث  -ال ميكن أن توجد يف تقاليد ما قبل عرص األنوار يف ّ
جزء من العامل ،سواء يف الغرب أو يف الرشق؛ ما يستوجب أن نفحص

ميكن أن تتحول بسببها أنظمة أصولية مغلقة؛ مثل الصني وإيران،

عن املكونات والعنارص األساسية لهذه الفكرة املركّبة التي وجد لها

إىل أنظمة دميقراطية خالل فرتة قصرية من الزمن ال تتجاوز الجيل

الدارسون حضو ًرا قويًّا يف التقاليد الكونفوشيوسية ،والرتاث الصيني،

الواحد فقط .ويف املقابل ،يعزو داميوند ُّ
تعث الدميقراطية وسقوطها

واإلسالمي.

يف دول محورية يف العامل؛ مثل روسيا ،وفنزويال ،ونيجرييا ،إىل كونها

السياق ،بني نوعني من هذه التصورات؛ فهناك التصورات الرقيقة
 3مييز الكاتب ،يف هذا ِّ
التي متكن النظام من قرارات سياسية ينال من خاللها األفراد سلطة اتخاذ القرار ،بطريقة
االنتخابات ،والتصورات السميكة التي تفرتض أ ّن النظام الدميقراطي استجامع لعرشة عنارص
أساسية ،هي :الحريات الفردية ،وحرية األقليات ،والحقوق املدنية ،والحقوق السياسة،
واملساواة أمام القانون ،وسلطة قضائية مستقلة ،وضامنات املحاكمة العادلة ،وتعددية
إعالمية ومدنية ،وانتخابات حرة ونزيهة ،واالستعالم املؤسسايت .وين ِّبه إىل أ ّن التصورات
الرقيقة عن الدميقراطية قد تفرز أنظم ًة دميقراطي ًة مزيفةً ،أو ما يسمى نظا ًما شمول ًّيا
انتخاب ًّيا ،أو نظا ًما تسلط ًّيا تنافس ًّيا.
السياق دول عديدة عاشت يف فقر مدقع ،وعىل الرغم من ذلك نجحت
 4املثال يف هذا ِّ
فيها تجارب دميقراطية ،وعىل رأسها مايل ،املرجع نفسه ،ص  52وما بعدها.

متبوع ًة بلعنة النفط أو نقمته.
 5يؤرخ للموجة الطويلة األوىل للدميقراطية عام  ،1828بالتزامن مع انتشار االنتخاب
الدميقراطي يف الواليات املتحدة األمريكية يف بداية العرشين َّيات ،تليها املوجة الدميقراطية
الثانية القصرية مع انتصار الحلفاء يف الحرب العاملية الثانية ،ث ّم املوجة الثالثة من الدميقراطية
ٍ
حينئذ يف
التي انطلقت عقب إطاحة الدكتاتورية يف الربتغال عام  .1974وقد كان يوجد
أقل من ربع
العامل نحو  40دول ًة دميقراطيةً ،أغلبها من الدول املصنعة املتقدمة؛ أي ما ميثل ّ
دول العامل.
 6يحرص عىل تطبيق أسس هذا النظام الدميقراطي عىل دولة غري غربية .إنها الهند إحدى
أكرب الدميقراطيات يف العامل اآلن.

مراجعات وعروض كتب
روح الديمقراطية :الكفاح من أجل بناء مجتمعات حرة

اإلســام والديمقراطية :ســوء
الفهم الكبير
ظل الرصاع بني الدميقراطية واإلسالم دو ًما جدليًّا ،ومعق ًدا ،ومتشابكًا،

خصوصا بعد تطويقه بأسئلة جزء كبري منها
منذ بداياته األوىل،
ً
أيديولوجي وغري معريف .وقد أثار الباحث بعضها؛ من قبيل :هل
أ ّن اإلسالم مالئم للدميقراطية؟ وملاذا حقّقت الدميقراطية نجاحات
لدى مختلف الشعوب ما عدا الشعوب اإلسالمية؟ وجوابه ،قبل
قطعي؛ وهو أ ّن اإلسالم دين كبري مالئم للحكم
التفصيل يف األدلة،
ٌّ

الدميقراطي ،بل إ ّن يف تجربة املذاهب اإلسالمية ما قد يشكِّل اليوم
بذو ًرا لقيم دميقراطية ،مش ًريا إىل أ ّن جز ًءا كب ًريا من السجال املتداول
بني السياسيني عن اإلسالم والدميقراطية يف اإلعالم ،ملغوم.

ولبيان موقفه هذا ،يستند الكاتب إىل منهج الدراسات الكمية
دول
وتحليل بعض التجارب ،وإىل قراءة استطالعات للرأي شملت ً
ليبي
إسالمي ًة يف مختلف مناطق العامل (أفريقية ،وعربية ،وآسيوية)؛ ِّ
أ ّن اإلسالم دين يقبل الدميقراطية ويدعو إليها .فبحسب استطالع
جري يف أربع دول أفريقية تضم عد ًدا
للرأي لألفروبارومرت الذي أُ َ
كب ًريا من املسلمني (مايل ،ونيجريا ،وتنزانيا ،وأوغندا) تشري نتائجه إىل

أ ّن األغلبية الساحقة من السكان تؤيِّد الدميقراطية ،وأ ّن تردد دعم
الدميقراطية وسط املسلمني إمنا يُعزى إىل العجز الحاصل يف الرتبية
مم يُعزى
الرسمية ،ويف خصائص أخرى ذات عالقة بالتجديد ،أكرث ّ
إىل الروابط الدينية.
أما عىل الصعيد العريب ،فريى أ ّن العائق أمام تحقيق الدميقراطية
يف الرشق األوسط ليس متعلّقًا بالثقافة ،أو اإلسالم ،أو املجتمع .بل
إنه يكمن يف األنظمة القامئة نفسها وجيوسياسية املنطقة املتميزة.
ظل غياب بارومرت للعرب ،يستند الباحث إىل عدد محدود من
ويف ّ
استطالعات الرأي العا ّم التي أُجريت يف املنطقة ،وهي تكشف عن
عنارص مشجعة لدعم الدميقراطية يف العامل العريب .فعىل سبيل املثال
وافق عىل األقل  %84من األشخاص ممن شملهم استطالع الرأي
(يف األردن ،وفلسطني ،والعراق ،والجزائر ،ومرص ،واملغرب) عىل أ ّن

135
الدميقراطية ،عىل الرغم من مشاكلها املختلفة ،هي الشكل املثايل
للحكومة(((.
ويف السياق اآلسيوي ،تناول الباحث بالدرس والتحليل ،تجارب
دميقراطية ناجحة لدول إسالمية يف املنطقة ،كشف من خاللها
أ ّن انتكاسة بعض هذه التجارب ال عالقة للدين اإلسالمي بها ،بل
مردها ،يف املقابل ،إىل عوامل داخلية أو خارجية؛ وعىل رأسها تجربة
الباكستان عام  1988بعد وفاة ضياء الحق ،وكذلك تجربة بنغالديش
التي تُ ِّوجت بانتخاب حكومة مدنية يف بدايات عام  ،1991بعدما
باءت املحاوالت املتكررة للزعيم حسني إرشاد للبقاء يف السلطة
بالفشل.
يصل بذلك الري داميوند إىل خالصة جوهرية مفادها أ ّن روح
الدميقراطية ليست محصور ًة البتَّة يف الفكر والثقافة الغربيني ،بل
هي مبدأ وطموح إنساين منترش يف العامل بأرسه؛ لذا ينبغي إعادة
شامل يف العامل العريب واإلسالمي.
إحياء الحركة اإلصالحية إحيا ًء ً
فاإلسالم املستنري والعقالين هو وحده القادر عىل استيعاب الفكرة
الدميقراطية ،بل إنه سبق العامل كله إىل الحضارة والحداثة والح ِّرية.

عودا على بدء
روح الديمقراطية:
ً
بكل بساطة .وهي ح ِّرية يتوق
إ ّن روح الدميقراطية تعني الح ِّرية ّ
كل إنسان ألنها تسكن يف جوانحه .والدميقراطية التي نشأت يف
إليها ّ
أثينا ،قبل ألفني وخمسمئة عام ،تطورت كث ًريا الحقًا ،فلم ت ُعد مبارش ًة
السابق ،بالنظر إىل جملة متغريات
أو شعبي ًة كام كانت عليه الحال يف َّ
تتالحق من حقبة إىل أخرى ،ومن عرص إىل آخر.
وسعيًا لبلوغ الطريق نحو التجديد الدميقراطي يدعو الكاتب إىل
رضورة خلق يشء يتجاوز البنيات؛ فيولِّد مبادئ جديدةً ،كام عرب
عن ذلك غاندي .ومن األكيد أ ّن البنيات الدميقراطية ستكون واجه ًة
خاصا،
فحسب إ ْن مل يو ِل الناس مبادئَ الدميقراطية األساسية اهتام ًما ًّ
وهي :السيادة الشعبية ،ومسؤولية الحكام ،والحرية ،وحكم القانون.
 7فاقت هذه النسبة  %90يف األردن ،ومرص ،واملغرب .بل إ ّن هذا اإلميان بالدميقراطية
تجاوز ٍ
أي اختالف
فئات دميغرافي ًة محددةً؛ فبحسب الربوفسور مارك تيرس "ال يوجد تقريبًا ّ
تعليم أو أقل وبني من أجرى عليهم
يف وجهات النظر بني الرجال والنساء ،وبني من هم أكرث ً
البحث عىل اختالف أعامرهم" ،املرجع نفسه ،ص  426وما بعدها.
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وأ ّما يف حال عدم وجود هذه املبادئ ،فإ ّن الدميقراطيات املفرتضة
ستُتيح يف نهاية املطاف فرصة تفيش الظلم ،سواء كان ذلك تحت قناع
مدين أو عسكري.
كأننا بالري داميوند عند تحريره القسم األخري من كتابه يف التجديد
الدميقراطي ،يتحدث عن مآالت املسار الدميقراطي يف العامل العريب،
وعن األخطار املحدقة بهذه التجربة الفتية ،من عودة لألنظمة
االستبدادية ،أو القوى العسكرية ،أو غري ذلك؛ ما يه ّدد فرصة نجاح
أي تجربة دميقراطية وليدة.
ِّ
يكفي أن نورد يف هذا السياق ما كتبه عن املجتمع املدين ،وعن أدواره
لدعم الدميقراطية الناشئة؛ بالنظر إىل أ ّن رشارة الربيع العريب ألهب
ممثل بالقوى الشبابية الثورية .فمن
فتيلها طيف من املجتمع املدين ً
وجهة نظره ال يستطيع هذا املجتمع أن يدعم الدميقراطية ،مادامت
الدميقراطية املدعومة تتطلب نظا ًما دستوريًّا ،وتسوي ًة واحرتا ًما
للقانون .كام أنه ال يستطيع خلْق تنمية اقتصادية دامئة؛ ألن ذلك
يتطلب فاعلِني ميلكون رأسامل قادر عىل االستثامر يف نشاط إنتاجي
يف مجتمع مفرتس ال يزداد فيه الناس غ ًنى من خالل النشاط اإلنتاجي
وركوب املخاطر الرشيفة .إنهم يزدادون غ ًنى من خالل التالعب
بالسلطة واالمتيازات ونهب الدولة ،واستخالص املستحقات من
الضعيف ،وتقليص القانون(((.
مل يوجه الري دعــوات التجديد الدميقراطي إىل الدميقراطيات
الناشئة فحسب ،بل كان النصيب األكرب منها للدميقراطيات العريقة
وسمها بهذا النعت .فهو يرى ،عىل سبيل املثال،
التي يتحفّظ عن ْ
أ ّن نِسب املشاركة يف النظام الدميقراطي األمرييك مخيبة لآلمال،
مقارن ًة بالدميقراطيات األخرى؛ فقد بلغ معدل اإلقبال عىل صناديق
كل االنتخابات
االقرتاع  %48من الناخبني البالغني س َّن التصويت يف ّ
التي امتدت بني عامي  1954و .2001هذا ما يجعل الواليات املتحدة
األمريكية يف مراتب متأخرة عن الدميقراطية الصناعية بأجمعها،
ومتأخر ًة كذلك حتى عن بعض الدميقراطيات الناشئة؛ مثل البريو،
وإندونيسيا ،ورومانيا(((.
أ ّما يف ما يتعلَّق بالدميقراطية يف املنطقة األوروبية ،فلم يرتدد الري
ممثل
يف كشف خبايا الفساد السيايس ،واملحسوبية ،والراسخني فيها؛ ً
لذلك مبا يقع يف أثناء عملية تشكيل الحكومة ،إىل ح ّد أ ّن إحدى
 8املرجع نفسه ،ص .455
 9من بني أكرث من مائة دولة دميقراطية ودولة شبه دميقراطية ال توجد إال عرش دول تشهد
أسوأ معدالت إقبا ٍل عىل التصويت من الواليات املتحدة ،املرجع نفسه ،ص  546وما بعدها.
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الدراسات نعتت هذا النظام بكونه النظام األفضل الذي ميكن للامل
أن يشرتيه.
ويف فصل آخر مثري بعنوان "أيها الطبيبِ ،
نفسك" يعرتف الكاتب
اشف َ
بأ ّن الدميقراطية تعاين عىل مستوى العامل؛ فث َّمة خلفيات حقيقية
داعي
تدعو إىل القلق ،لكنه يف الوقت نفسه يحتفظ باألمل ،فال َ
للتشاؤم واليأس بشأن الدميقراطية .فهي ،اآلن ،اإلطار الرشعي العا ّم
والوحيد يف إدارة الحكومة يف العامل.

خاتمة
لقد صــدرت ترجمة هذا الكتاب إىل العربية منذ أشهر فقط،
وفاتته وقائع الثورات العربية األخرية أل ّن نسخته اإلنكليزية نرشت
عام  ،2008وكانت بال ّ
مهم ،بخصوص هذه
شك ستضيف إليه تنظ ًريا ًّ
الوقائع غري املسبوقة يف املنطقة العربية والتاريخ املعارص .بل من
املؤكَّد أ ّن املؤلف لن يرتدد يف َع ِّد هذه األحداث موج ًة رابع ًة للمد
ويبش به ،بنا ًء عىل أنها تستجمع من
الدميقراطي الذي ينترص له ِّ
العنارص ما يكفي لتع َّد موج ًة من املوجات الدميقراطية التي شهدها
التاريخ املعارص .وعىل الرغم من ذلك ،تبقى قيمة الكتاب واضح ًة إذا
تجل يف بقاع عديدة من العامل.
تقييم للمنجز الدميقراطي كام َّ
أردنا ً
وتبقى قراءة الكتاب عىل غاية من األهمية ،سواء كان ذلك بالنسبة
إىل الباحثني أو الناشطني الدميقراطيني العرب؛ بالنظر إىل ما يقدمه
من كثاف ٍة يف املعلومات ،ودقـ ٍة يف التفاصيل ،وقــدر ٍة كبرية عىل
التحليل والرتكيب ،تُ كٍّن مدركها ومستوعبها من فهمٍ أك َرب ،وقراء ٍة
أعمق ،وتأويلٍ َّ
أدق وأنسب ألحداث ماضية أو مازالت ساري ًة بُع ْيد
َ
الثورات العربية .هذا ويشكِّل الكتاب كذلك دعام ًة نفسي ًة ألنصار
الدميقراطية ،وحاف ًزا معنويًّا لهم؛ للتشبث بأمل عودة الدميقراطية إىل
ثوراتهم ،مع انطالق إرهاصات وأْدها هنا وهناك ،وذلك من خالل ما
يستعرضه من تراجعات وانتكاسات بشأن ما نعاينه اليوم من تجارب
دميقراطية ناشئة.
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تنبع أهمية هذا الكتاب من رؤيته لطبيعة العالقة بني املعارضة
والنظام يف مرص؛ إذ يتبنى الكاتب نظر ًة وظيفي ًة تجاه دور املعارضة
داخل النظم السلطوية .ويصف الكاتب هولجر ألربيشت ،مدرس
العلوم السياسية بالجامعة األمريكية بالقاهرة ،النظا َم السيايس يف
سلطوي بغطاء ليربايل؛ ذلك أ ّن قرارات هذا النظام
عرص مبارك بأنه
ّ
كانت تُصنع بعي ًدا من املؤسسات الرسمية ،ولك ّنه كان يف حاجة إىل
عملية سياسية تحقّق له وظائف بعينها.

وظائف المعارضة
في النظام السلطوي
لقد كان من وظائف املعارضة يف نظام مبارك تهدئة الناس ،ومعرفة
مطالبهم ،ومنعهم من الثورة ،وبناء بعض الرشعية السياسية ،وإرضاء
الخارج بهدف الحصول عىل املساعدات ،وكذلك التنافس داخل
النخبة الحاكمة؛ كالتنافس داخل الحزب الوطني بني الحرس القديم
الجمليني (نسبة إىل جامل مبارك) .ومبا أ ّن النظام
والحرس الجديد أو َ
يحتاج إىل تلك الخدمات ،فقد سمح بقدر من اللربالية.
ويرى الكاتب ،يف مثال أ َّول ،أ ّن ليربالية مبارك كانت فعالةً؛ فهي
ليربالية ضمن حدود معينة ،فهِمها رجال النظام واملعارضة عىل ح ٍّد
رصف وفقًا لقواعدها الضمنية التي تسمح
سواء ،وأ ّن جميعهم ت َّ
بالقمع يف حال تخطّي الخطوط الحمراء ،واللتي تسمح باستاملة
كثري من املعارضني أيضً ا .فمبارك حرص عىل صناعة املعارضة كام
حرص عىل صناعة النظام القمعي وأدواتــه؛ لذا يرى الكاتب أ ّن
النظر إىل املعارضة بدقة تساعد عىل فهم طبيعة النظام ،ويرى
كذلك أ ّن املعارضة نفسها عىل اختالف أنواعها قبِلت بتلك القواعد
وأصبحت مبرور الوقت تحافظ عليها كام يحافظ عليها النظام؛ لذلك
ترددت جامعات معارضة تقليدية رئيسة تجاه الدعوة الخاصة
بتظاهرات  25يناير  ،2011سواء منها اإلخوان أو بعض األحزاب
اللربالية واليسارية ،فاملعارضة مبرور الوقت تحولت – كام أرداها
النظام – إىل جزء منه ،وإىل أعمدة لحاميته.
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ويرى الكاتب ،يف مثال ثانٍ  ،أ ّن املعارضة املرصية التقليدية املتمثلة
باإلخوان ،واألحـزاب اللربالية واليسارية ،وال ُّنخب املسيطرة عىل
املشهد السيايس قبل  25يناير ،وقفت موقفا متش ِّككًا من الجامهري
الضخمة التي دفعت بها الثورة إىل امليادين بعد ثورة يناير أ ّول مرة؛
أل ّن املعارضة التقليدية مل تتعود تلك الجامهري ،وشعرت أنها متثّل
تهدي ًدا لها وهو شعور نظام مبارك نفسه.
أ َّما سبب مشاركة املعارضة يف اللعبة السياسية وفقًا لقواعد النظام،
فهو يرجع إىل أنها رأت فيها منافع لها ،فقد رأت يف الفرص التي
ٍ
أدوات للضغط
يوجدها لها النظام االستبدادي ذو املسحة اللربالية
عليه؛ مثل إحراجه دوليًّا ،واستخدام القضاء ضده ،وتدريب كوادرها،
واستغالل املساحات التي يعجز النظام عن االحتفاظ بها؛ كالنقابات
مثل.
املهنية ً
ويف هذا السياق يوضح الكاتب عىل نح ٍو مه ّم الفت للنظر أنه يجب
ألَّ نحكم عىل املعارضة املرصية وفقًا ملعايري الدميقراطية املستق َّرة،
بل وفقًا ملعايري املعارضة املوجودة يف ال ُّنظم السلطوية؛ إذ يجد
مثل ،عذ ًرا يف عدم تطوير برامج سياسية
الكاتب لإلخوان ولغريهمً ،
واضحة ،بالنظر إىل أ ّن الرصاع السيايس مع النظام السلطوي مل يكن
أب ًدا رصا ًعا عىل الربامج؛ ذلك أ ّن النظام السلطوي القمعي مل ميتلك
أيديولوجي ًة أو برامج واضحةً ،وقد كانت أهم أدواته احتكار تقديم
الخدمات املعيشية للناس ،لذا نافسه اإلخوان فيها ،ومن وجهة نظر
الكاتب يحتاج تطوير الربامج إىل وقت وفرصة ل ِفعل ذلك.
ويوضح الكاتب أيضً ا أ ّن النظام يف حكم مبارك مل يستخدم املؤسسات
واآلليات الدميقراطية؛ كالربملان ،واالنتخابات ،واملجالس القومية،
مثل) ،للقيام بوظائفها الدميقراطية
واملؤسسات الدينية (األزهر ً
بوصفها أذر ًعا للمجتمع ،بل بوصفها أذر ًعا للدولة السلطوية ضمن
إسرتاتيجية ق ْمع املعارضة أو استاملتها ،ويف املقابل مل تس َع املعارضة
لكس النظام ،بل من أجل إحراجه وتفجري
الستغالل املؤسسات ْ
تناقضاته الداخلية فحسب.

مراجعات وعروض كتب
الغضب ضد اآللة :المعارضة السياسية ضد السلطوية في مصر.

تقسيمات المعارضة المصرية
ظل نظام مبارك ثالثة أقسام
يقسم الكتاب املعارضة املرصية يف ّ
ِّ
رئيسة ،هي :املعارضة املوالية للنظام ،واملعارضة املقبولة ،واملعارضة
املعادية للنظام .فأ َّما املعارضة املوالية للنظام ،فهي األحزاب اللربالية
واليسارية التي وافق النظام عىل تأسيسها يف عهده؛ كالوفد،
والتجمع .وهي أحزاب ُولدت ،بوصفها جز ًءا من النظام نفسه ،عىل
أيدي شخصيات كانت كذلك جز ًءا من نظام عبد النارص والسادات.
وعىل الرغم من تغري تلك الشخصيات مبرور الوقت ،فإ ّن األحزاب
ٍ
مشكالت عديدةً؛ مثل سلطوية القيادة ،والعجز عن
ظلَّت تعاين
التوحد ،وغياب الجامهريية ،والنخبوية ،وكونها جز ًءا من النظام إىل
انعكاسا للنظام
ح ٍّد كبري .ويف هذا السياق يرى الكاتب أ ّن بعضها كان
ً
عىل مستوى مصغر.
وأ َّمــا املعارضة املقبولة ،فهي منظامت حقوق اإلنسان ،وحركة
كفاية ،والجمعية الوطنية للتغيري .ويرى الكاتب أ ّن هذه املنظامت
والحركات عىل الرغم من تخطيها بعض الخطوط الحمراء؛ مثل حركة
كفاية التي كرست رفض النظام للتظاهر ،وكرست أيضً ا حاجز نقْد
ٍ
حركات نخبوي ًة
الرئيس ومرشوع التوريث ،فإنها ظلت يف النهاية
نزول كافيًا ،وأ ّن النظام احتاج
محدودة التأثري ،ومل تنزل إىل الجامهري ً
إليها ألسباب مختلفة؛ مثل إضفاء الرشعية واللربالية عىل سياساته،
والحصول عىل مساعدات خارجية.
ويرى الكاتب أ ّن النظام م َّر بأكرث من مرحلة .فقد كان أكرث ليربالي ًة يف
عقده األول ،ث ّم مال إىل ق ْمع التيارات الدينية يف عقده الثاين بسبب
رصاعه مع الجامعات املسلحة ،ونجاح الجامعات السلمية؛ كاإلخوان
يف النقابات وانتخابات الربملان .أ َّما يف التسعينيات فقد سمح بصعود
عدد كبري من املنظامت الحقوقية ومنظامت املجتمع املدين التي
وصل عددها إىل اآلالف ،ولك ّن الناشط منها عىل نح ٍو ج ِّدي اقترص
عىل العرشات تقري ًبا.
وبعد انفتاح موقَّت ،عام  ،2005أ َّدى إىل صعود حركة كفاية وفوز
اإلخوان بنسبة كبرية من انتخابات مجلس الشعب ،عاد النظام إىل
القمع واالنغالق مر ًة أخرى .وكانت انتخابات  2010التي مارس
فيها نظام مبارك التزوير الفج ذات داللة عىل انسداد رشايني
النظام؛ ما م َّهد الطريق لثورة يناير.
وأ َّما املعارضة األكرث تهدي ًدا للنظام فكانت املعارضة "اإلسالمية"؛
ذلــك أ ّن املعارضة املسلحة  -كجامعتي الجهاد والجامعة
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اإلسالمية ..إلخ – مل تكن تعرتف به ،واستخدمت القوة ضده .وكانت
املعارضة السلمية املتمثلة باإلخوان تهدي ًدا أساسيًّا له ،ومل يكن
ذلك لسبب أيديولوجي كام يرى الكاتب؛ إذ إنه يشري إىل أ ّن النظام
كان يستخدم الدين إلضفاء الرشعية الدينية عىل قراراته السياسية
ونظامه ،ومن ذلك استخدامه للمفتي واملؤسسات الدينية كاألزهر
أصل ،وأ ّن السبب
مثل ،وإىل أ ّن نظام مبارك مل يكن أيديولوجيًّا ً
ً
الرئيس لتهديد اإلخوان له كان قدرتهم عىل العمل مع الناس.
ويرى الكاتب ،يف هذا السياق ،أ ّن اإلخوان أدركوا أ ّن باب املشاركة
السياسية مقفول أمامهم ،ويذكر تع ُّرض أكرب قادتهم؛ كخريت الشاطر،
وعبد املنعم أبو الفتوح ،وعصام العريان ،للسجن بسبب نجاحهم يف
االنتخابات .لذا ترددت الجامعة يف الدفع بهم يف االنتخابات التالية،
مفضِّ ل ًة العمل عىل املستوى االجتامعي ،والتحول إىل حركة اجتامعية
كبرية .ولعل قدرة اإلخوان عىل الوصول إىل الناس يف مختلف مناطق
مرص وتنظيمهم أكرب تهديد مثلته جامعة معارضة مرصية لنظام
مبارك .فلم يُزعج النظام يشء أكرث من قدرة معارضيه عىل الوصول
إىل الجامهري .ويف هذا السياق تكمن أزمة كثري من معاريض مبارك؛
وهي اقتصارهم عىل حركات نخبوية باألساس.

قواعد المنافسة غير الديمقراطية
يقول الكاتب إ ّن رجال النظام كانوا يدركون دامئًا ،خالل منافستهم
للمعارضني املختلفني ،أ ّن للنظام اليد الطوىل ،وأنه هو الذي يضع
قواعد اللعبة ،والذي يقدر عىل ق ْمع معارضيه .وعىل الرغم من
ذلك كان يجري التنافس ،ويخرس رجال النظام أحيانًا كام حدث يف
انتخابات  .2005وقد كان النظام يوظّف هذه الخسائر يف صعود
قيادات جديدة داخله من ناحية ،ويف إضفاء مسحة من الرشعية
السياسية واللربالية عىل سياساته من ناحية ثانية ،ويف تنفيس الغضب
الشعبي وإدراك مواطن الخلل يف النظام وف ْهم املطالب الجديدة
للناس من ناحية أخرى.
وظل الجميع مدركًا أ ّن عملية التنافس بني رجال النظام واملعارضني
ّ
ال تُؤث ِّر يف النظام وطبيعته ،وال تهدف إىل إسقاطه ،ولكنها تتنافس
كل فرتة ألهداف قمعية وللحفاظ
داخله ،وفقًا لقواعد معروفة تتغري ّ
عليه (مثل قواعد االنتخابات بالقامئة أو فرديًّا) ،وأ ّن القرارات امله َّمة
تُصنع بعي ًدا من مساحة التنافس بني النظام ومعارضيه.
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ومع نجاح معاريض النظام يف استخدام املساحة املتاحة إلحراج النظام
وتوسيع مساحات الحركة داخله؛ مثل استخدام املحاكم يف تحدي
تزوير االنتخابات ،واستخدام االنتخابات لكشف دعاوى الدميقراطية
التي كان يرددها الجميع وال يعتقد أحد أنها موجودة ،واستخدام
النقابات لتدريب الكوادر وإيجاد املنابر ،واستخدام اإلعالم لتوسيع
مساحة الخطاب املعارض للنظام ،كان الخطاب السيايس واملامرسة
وجهي لعملة واحدة ،وهي السعي لتوسيع
السياسية للمعارضة
ْ
مساحات عمل املعارضة ضمن النظام نفسه.

مثَّله املجلس العسكري يف فرتة الحكم االنتقالية ،سعى إلعادة ف ْرض
النظام وقواعد لعبة جديدة بعد الثورة؛ وذلك من خالل قوانني تح ُّد
من التظاهر ،وف ْرض قيود عىل عمل منظامت املجتمع املدين .ث ّم إ َّن
الكاتب يتساءل :أتتمكن املعارضة املرصية من طرح قواعد جديدة
ومفتوحة ودميقراطية ،ومن ترسيخها للتنافس داخل النظام الجديد
تظل وف َّي ًة لقواعد التنافس داخل النظام القديم الذي عاشت
أم ُّ
داخله عقو ًدا؛ فرتىض بالتنافس داخل النظام من دون التمكن من
صناعة القرارات امله َّمة داخله؟

أزمة المعارضة
بعد سقوط النظام

تقييم

يرى الكاتب أ ّن سقوط مبارك مثَّل أزم ًة للنظام واملعارضة م ًعا؛
فكالهام تعلَّم قواعد اللعبة السلطوية مبرور الوقت ،وأصبح جز ًءا من
خربتها وتجربتها السياسية .وأ َّما تغيريها ،فقد بات أم ًرا صعبًا بالنسبة
إليهام .ويرى الكاتب أيضً ا أ ّن املعارضة ،بعد سقوط مبارك الذي مل
يكن سقوطه سقوطًا للنظام ،ظلَّت تعاين املشكالت نفسها؛ فاألحزاب
اللربالية واليسارية ظلَّت موالي ًة للنظام ،وبعض رموزها سارع إىل
املشاركة يف حكومات املجلس العسكري ،واإلخوان عانوا "حدو ًدا
فرضوها عىل أنفسهم" ،وعاىن الجميع االنقسام والعجز عن التوحد،
وعاىن املثقفون النخبوية وضعفًا يف القدرة عىل العمل مع الجامهري.
ويشري الكاتب إىل تناقض اللحظة التي تلَت الثورة املرصية،
فالدميقراطية تش ِّجع التنافس السيايس بني القوى املختلفة ،ولك ّن
إسقاط النظام السلطوي يتطلب تو ُّحد معارضيه .ث ّم يشري يف
خامتة كتابه إىل مرور املعارضة بعد الثورة برؤية متَّسمة بالضبابية
ّ
والشك ألكرث من سبب؛ ذلك أ ّن التحول إىل الدميقراطية عملية
صعبة غري مضمونة النجاح ،وتحتاج إىل ٍ
وقت طويل .عالو ًة عىل
أ ّن نتائج االنتخابات مل ت ُع ْد معروف ًة بسبب سقوط قواعد التنافس
يف النظام القديم .ويف هذا السياق يجب أن نذكر أ ّن إنهاء الكتاب
كان قبل انقالب يوليو  ،2013كام يظهر ذلك من خالل محتواه.
ويقول الكاتب إ ّن نظام مبارك الذي مل يسقط سقوطًا كل ًّيا ،والذي

ذكرنا أ ّن أهمية بداية الكتاب تنبع من إطاره املفاهيمي بد ًءا من

تعريف ال ُّنظم السلطوية ،وأنواعها ،وكيفية سامح بعضها بح ِّيز من

الح ِّريات اللربالية ألسباب مختلفة ،إىل التفريق بني وظائف املعارضة

يف النظم الدميقراطية من ناحية ،والنظم السلطوية من ناحية أخرى.
وهذه التفرقة مه َّمة للغاية؛ فعىل سبيل املثال حكم بعضهم عىل
اإلخوان وحزبهم يف مرص بعد الثورة وكأنهم كانوا يعيشون طوال

حياتهم يف نظام دميقراطي .ويف الحقيقة عاش اإلخوان وغريهم – كام
يساعدنا الكتاب عىل فهم ذلك – يف نظام سلطوي ،وتعلموا القيام
بوظائف معينة متاحة داخل هذا النظام.
أ َّما فكرة الكتاب املحورية الثالثة فهي تصنيف األحزاب املعارضة يف
مرص وفقًا لوظائفها يف النظام السلطوي ،وتفصيل تلك الوظائف من
حيث تهديدها للنظام ،وقد كان أكرثها تهدي ًدا له العمل املبارش مع
مدخل مفي ًدا للغاية من جهة فهم أخطاء
ً
الناس .لذا يُع ُّد هذا الكتاب

كثرية وقع فيها رشكاء الثورة املرصيون خالل سنوات الثورة األوىل ،ومن
جهة النصح ،ولو عىل نح ٍو غري مبارش ،بالصرب عىل القوى السياسية

يف فرتات التحول الدميقراطي .ولعل فكرة "التحول الدميقراطي"،
عم يجب توقُّعه من خاللها ،تُ ثّل يف ح ِّد ذاتها منظو ًرا مفي ًدا
ً
فضل َّ

لدراسة وضع املعارضة املرصية بعد عام  ،2011إذا جرت االستفادة
من محتوى هذا الكتاب.
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لطاملا اتسمت العالقات الرتكية  -الروسية تاريخ ًّيا بالتوتر والعداء؛
سواء كانت أسباب ذلك دينيةً ،أو راجع ًة إىل الحروب والرصاعات
عىل الجغرافيا .وظلت العالقة بني هاتني الدولتني تتأرجح ،لتخب َو
حي ًنا وتظهر إىل العلن يف أحايني كثرية .وعىل الرغم من أ ّن العامل
االقتصادي املتمثّل مبشاريع الطاقة والتجارة واالقتصاد ساهم بصورة
أو بأخرى يف إعطاء هذه العالقة شيئًا من االستقرار ،فإ ّن الهواجس
األمنية بقيت هي الحارض األقوى يف رسم تلك العالقة البين ّية إىل
غاية انهيار االتحاد السوفيتي بداي ًة من تسعينيات القرن املايض
(عــام  .)1991يف ذلك الوقت دخلت العالقات الرتكية  -الروسية
مرحل ًة جديد ًة عنوانها االنفتاح االقتصادي واملصالح املشرتكة.
يحاول الباحث معمر فيصل الخويل يف كتابه العالقات الرتكية –
الروسية :من إرث املايض إىل آفاق املستقبل ،تتـبُّع تاريخ العالقات
الرتكية الروسية ،من حيث تع ُّرج هذه العالقات بني اإلمرباطوريتني،
رسا إىل ح ّد كبري الواقع الراهن للخالفات الرتكيّة – الروسيّة يف
مف ً
خلفيتيها الجغرافية والدينية.
وتنبع أهمية الكتاب من أنه يتناول بالبحث املع ّمق العالقات
الرتكية – الروسية يف صعودها وهبوطها ،وكذلك التقاطعات
واالفرتاقات بني سياسات البلدين؛ ذلك أ ّن العالقات بني الدول
ال تسري عىل خ ٍّط مستقيم ،وتطورها إيجاب ًّيا أو سلب ًّيا يعتمد عىل
طبيعة العالقات الثنائية والتفاعالت اإلقليمية والدولية ذات االهتامم
املشرتك.
يشتمل الكتاب عىل ثالثة أقسام؛ يبحث القسم األول منها يف تأسيس
الرشاكة يف العالقات الرتكية – الروسية أثناء الفرتة املمتدة ما بني
عامي  2002و ،2004ويبحث القسم الثاين يف الرشاكة املادية امللموسة
ما بني عامي  2004و ،2008وهي تتضمن العالقات الدبلوماسية
محل خالف
محل اتفاق ،إضاف ًة إىل قضايا ومواقف ّ
وقضايا ومواقف ّ
يف الفرتة نفسها ،والعالقات االقتصادية بينهام .أ ّما يف القسم الثالث
من هذا الكتاب ،فإ ّن الباحث يسهب يف الحديث عن تن ّوع املصالح يف
الفرتة املمتدة ما بني عامي  2008و ،2012من الناحيتني الدبلوماسية
واالقتصادية ،وكذلك من حيث بحث املوقف األمرييك من التقارب
الرتيك الرويس.
وإ ّن الفرضية التي يعالجها الكتاب هي وجود ترابط بني تطور
العالقات الرتكية الروسية عىل نحو إيجايب ،ورغبة البلدين املشرتكة
يف تطويق الخالفات التي تحدث نتيجة التطورات اإلقليمية والدولية.
وتشمل الفرضية متغريين رئيسني؛ أحدهام املتغري املستقل ،وهو
وصول حكومة العدالة والتنمية إىل السلطة يف تركيا .أ ّما املتغري اآلخر،
فهو التابع املتمثّل بالعالقات الرتكية الروسية.
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وأ ّما النطاق الزمني للدراسة ،فهو ينحرص يف املدة الواقعة بني 19
ترشين الثاين /نوفمرب  ،2002وهو تاريخ تسلُّم حزب العدالة والتنمية
السلطة يف تركيا ،ونهاية كانون األول /ديسمرب  ،2012بوصفه الشهر
األخري من العام املك ّمل ٍ
لعقد من الزمن عىل وصول ذلك الحزب إىل
السلطة .ونظ ًرا إىل ما متثّله األزمة السورية من تناقض حا ّد يف موقف
كل من تركيا وروسيا منها ،فقد اضط ّر الباحث إىل توسيع النطاق
ّ
الزمني حتى نيسان /أبريل  ،2013وال سيام يف مجال االنتقادات
والترصيحات املتبادلة تجاهها.
ويرى الباحث أنه ليس من املبالغة القول إ ّن طبيعة العالقات الرتكية
الروسية يغلب عليها الطابع املميز ملسار العالقات الدولية الذي يراوح
بني التقارب والتباعد عىل مدار التاريخ ،وإن رجحت كفة أحدهام
عىل اآلخر ،ليصبح الطابع الغالب يف مسار العالقات بني الدولتني.
فتار ًة تكون الطبيعة التقاربية هي السمة الغالبة لهذه العالقات،
وتار ًة أخرى تكون الطبيعة التصارعية هي السمة املميزة لها.
لطاملا اتسمت هذه العالقات تاريخ ًّيا بالعداء ،فقد اندلعت بني روسيا
القيرصية والدولة العثامنية حروب كثرية من ج ّراء التباين الديني،
وظل الروس يك ّنون العداء للدولة العثامنية طوال خمسمئة سنة ،ومل
ّ
ينسوا أ ّن العثامنيني دمروا الدولة البيزنطية غداة فتح القسطنطينية
عــام  ،1453وهي العاصمة األرثوذكسية ذات األهمية يف العامل
كلّه .غري أ ّن العالقات بني الدولتني اتجهت إىل التحسن النسبي بني
الحربني العامليتني األوىل والثانية بعد إطاحة البالشفة دولة القيارصة
عام  ،1917وإطاحة أتاتورك دولة الخالفة العثامنية عام .1924
وعىل الرغم من العداء التاريخي الذي استم ّر قرونًا ع ّدة بني روسيا
القيرصية والدولة العثامنية ،والتوتر السيايس بني وارثيهام االتحاد
السوفيتي والجمهورية الرتكية يف مرحلة الحرب الباردة ،فإ ّن روسيا
ظل الرئيس فالدميري بوتني ،وتركيا يف جواب رجب طيب أردوغان،
يف ّ
متكنتا إىل ح ٍّد كبري من تحييد العداء والتوتر يف عالقتهام الثنائية،
واستطاعتا أن تتعاونا تعاونًا مثم ًرا ،فلم ت ُعد عالقات أنقرة مبوسكو
مبني ًة عىل جذور عميقة؛ ذلك أ ّن املنظور الرتيك للدولة غري الصديقة
تغي ،كام أ ّن موسكو ال تبدو مستعد ًة لبدء
روسيا السوفياتية قد ّ
العمل مع تركيا من منظور الدولة التجارية فحسب ،بل من منظور
الرشيك الجيوسيايس يف الحوار املشرتك يف غرب آسيا أيضً ا.
من أجل ذلك يعتقد الباحث أ ّن ما يحكم مستقبل العالقات بني
البلدين هو التقارب والتعاون اإليجايب عىل الصعيد االقتصادي .وهذا
عامل يف ترميم العالقات السلبية ،يف ما يتعلّق
من شأنه أن يكون ً
بالقضايا السياسية وتجسري الهوة بني رؤية البلدين ،وهو ما قد يؤ ِّدي
إىل بلورة القواسم املشرتكة لألزمة وتسوية املشكالت بينهام.
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عم قبلها من احتجاجات وتظاهرات،
الثورة هي صريورة ناجمة ّ
تعب
مبا تحمله من مظامل ومطالب سياسية واقتصادية واجتامعية ِّ
بها عن نفسها يف شكل ه َّبات شعبية وفئوية ملجموعات منظمة
السياق تأيت أهمية
تناضل من أجل تحصيل حقوقها .ويف هذا ِّ
هذا الكتاب ،لكونه يرصد األشكال االحتجاجية ويحللها ويوث ِّقها
عشية الثورات العربية؛ وذلك من خالل أربع دول عربية ،هي:
مرص ،ولبنان ،واملغرب ،والبحرين.
يُق ِّدم الباحث ربيع وهبة يف الفصل األول مس ًحا تاريخيا متعلقًا
بظاهرة الحركات االجتامعية ،ونشأتها ،وتطورها يف العامل ،ويعود
ويبي أنها
إىل تاريخ الحركات االجتامعية يف التاريخ الحديثِّ ،
بدأت يف أوروبا ،وتطورت يف األمريكيتني الشاملية والجنوبية.
ويخلص من دروس التاريخ إىل أنّ فاعلية الحركات االحتجاجية
ترتكز عىل املقومات واالبتكارات املنبثقة من الواقع املحيل
للشعوب والفئات التي ترزح تحت االستغالل ،والقهر ،والظلم.
كل ذلك ال ميكنه أن يصمد يف وجه من يعرف حقوقه
ولكن ّ
ويختار السبل الفعالة لنجاحه.
أ ّما يف الفصل الثاين ،فقد تناول الباحث فارس أشتي تاريخية
محاول التعريف بجذورها وركائزها.
ً
الظاهرة يف املنطقة العربية،
فهو يُق ِّدم هذا الفصل متاب ًعا االحتجاجات منذ أواخر القرن
الثامن عرش حتى نهاية القرن العرشين ،ويوث ِّق أه ّم االنتفاضات
والثورات واالحتجاجات يف الوطن العريب.
وأ ّمــا الفصل الثالث ،فيعالج فيه الباحث عبد الرحيم منار
السليمي الحركات االحتجاجية يف املغرب ومساراتها ومآالتها .وقد
أ َّرخ الحركات االجتامعية يف املغرب منذ منتصف التسعينيَّات،
وتح ّولها إىل احتجاجات سلمية غري عنيفة ،عىل عكس ما كانت
عليه سابقًا .ويُعزى ذلك إىل تح ُّو ٍل يف بنية النظام السيايس
املغريب من نظام مغلق إىل نظام مفتوح نسبيًّا .ويف عام 2000
ظهرت نوعية جديدة من الحركات االحتجاجية متمثّلة بالحركتني
اإلسالمية واألمازيغية.

العدد ٩
تموز  /يوليو 2014

بدأت الحركات واألح ـزاب اإلسالمية نشاطها بحلقات الوعظ
األخالقي يف املساجد ،ومن مث ّة انتقلت إىل االحتجاج عىل
األحوال املعيشية واالقتصادية ،فوجدت أنّ النظام يقارعهم يف
ذلك ،وانتهت باالحتجاجات السياسية واألخالقية .أ ّما الحركات
األمازيغية ذات التاريخ الطويل من العزلة ،فقد تحولت من
االحتجاجي إىل الشارع،
حركات احتجاجية ثقافية إىل النزول
ّ
املعبة عن الهوية الثقافية .ويبني الباحث
مع بعض املظاهر
ِّ
أنّ النظام املغريب حاول أن يكبح تلك االحتجاجات ،وأنه عمل
عىل التدخل يف جغرافية األماكن العمومية .فلقد قلَّل الكثافة
أي احتجاج
السكانية وأقام الطرق الواسعة حتى تسهل متابعة ّ
أو إرضاب.
وبالنسبة إىل الحركات االحتجاجية يف الحالة اللبنانية ،وضّ ح
الباحث فارس أشتي يف الفصل الرابع أنّ الحركات االجتامعية
تأثرت بطبيعة نظامها السيايس منذ بدء التأريخ ملرحلة جديدة
من الحركات االحتجاجية ،ومن جهة نوعية هذه الحركات وتأث ّرها
بالقوى السياسية اللبنانية .وميكن تقسيم االحتجاجات االجتامعية
تنظيم قانونيًّا ،وأخرى غري
يف لبنان إىل حركات رشعية منظمة
ً
رشعية ،عىل أنّ االحتجاجات الوطنية التي تنطلق من املصلحة
العا َّمة مل تسلَم من التسييس الطائفي ،وقد أورد الباحث أمثل ًة
كثري ًة متعلقة بذلك .وتخلص الدراسة إىل أنّ الحركات االجتامعية
انعكاس لرصاع سيايس يدور بني تحالفي  8آذار و 14آذار ،ولكن
قد تخرج الحساسيات الدينية العابرة للتيارين بني املسلمني
واملسيحيني وطوائفهام ،يف بعض الحاالت ،حتى لو كانوا منضوين
تحت تحالف سيايس واحد.
ويف الفصل الخامس الذي ورد تحت عنوان "الحركات االحتجاجية
يف مرص :املراحل والتطور" ،يذكر الباحث محمد العجايت أنّ
االحتجاجات السياسية يف مرص بدأت مع االنتفاضة الفلسطينية
الثانية عام  ،2000ويُرجع الفضل يف ذلك إىل حركة كفاية التي
أُ ِّسست عــام 2004؛ وذلك بنقلها مسار الحركة االحتجاجية
من الرتكيز عىل القضايا القومية إىل القضايا السياسية املحلية،
ورضورة اإلصالح السيايس يف البالد .كام يذكر أنّ فئات املجتمع

مراجعات وعروض كتب
الحركات االحتجاجية في الوطن العربي (مصر  -المغرب  -لبنان  -البحرين)

سمه "مــردود االحتجاج" الذي تزامن مع
املرصي تعرفت ما َّ
إرضاب موظفي الرضائب العقارية .فنجاح اإلرضاب امت ّد تأثريه
إىل مساحة أخرى متثّلت بتشكيل أ ّول نقابة مستقلة زادتها
االعتصامات واإلرضابات العاملية املتتالية ق َّوةً ،وجعلت مردودها
إيجاب ًّيا .ولعل ما م ّيز مطالب الجيل الثاين من االحتجاجات أنها
جزئية ،أو فئوية ،وقابلة للتحقّق؛ مبعنى أنها تركّز عىل مطالب
تخص مصالح رشيحة من املجتمع املرصي؛ كأنْ تكون رشكةً ،أو
نقابةً ،أو غري ذلك.
يف الفصل األخري من الكتاب رأت الباحثة هبة رؤوف عزت،
ضمن عنوان "الحركات االحتجاجية يف البحرين :الجديد يف حركة
املجتمع السيايس يف البحرين ،التنازع عىل حدود املكان واملكانة"،
أنّ معادلة االحتجاجات االجتامعية يف البحرين تدور عىل ثنائية
الرصاع بني أقلية مذهبية مسيطرة عىل مقاليد الحكم والسلطة،
وأغلبية مستبعدة منهام .وعىل الرغم من أنّ املعادلة ليست
صفرية ،ومن وجود التنوع املذهبي يف الحكومة واملعارضة ،فإنّ
جانبًا كب ًريا من الرصاع يقوم بني سلطة متتلك وتجنس ،وأخرى
تحتج عىل هذه السياسات وترفضها.
وتحيص الباحثة بني عامي  2001و 2004خمس عرشة جمعي ًة
غري مرخص لها جرى تأسيسها ،وتذكر أنّ هذه الجمعيات قد
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بديل من األحزاب التي ليس لها وجود يف النظام
طرحت نفسها ً
البحريني .وتطرح الدراسة مشكلتني أساسيتني يف البحرين،
مر ّدهام إىل طبيعة النظام البحريني؛ هام "الدفان" و"التجنيس".
فـ "الدفان" هو ردم البحر ،عىل أنّ توزيع األرايض يجري وفقًا
إلرادة امللك .وأ ّما "التجنيس" ،فهو إعطاء الجنسية لوافدين من
دول أخرى  -عىل أن يكونوا من السنة – وم ْنحهم مزايا عديد ًة
ال يحصل عليها البحرينيون أنفسهم ،وتخصيص ٍ
أراض لهم من
كل ذلك أ َّدى إىل ظهور حركات احتجاجية عديدة بأشكال
الدفانّ .
ووسائل مختلفة (عرائض ،وشكاوى ،وتظاهرات ،وأعامل شغب).
ات وإرض ٍ
وتوث ِّق الباحثة تظاهر ٍ
ابات كثريةً ،احتجا ًجا عىل مطالب
فئوية متع ّددة أهمها؛ مسرية لقمة العيش بسبب االعرتاض عىل
رفع أسعار البنزين ،واحتجاجات حركة الصيادين ر ًّدا عىل أعامل
الدفان.
لقد أفضت الدراسات املذكورة إىل أنّ الحركات االحتجاجية يف
الوطن العريب غري قادرة يف أوضاعها تلك عىل أن تقود عملية
إصالح أو تغيري واسع ،لك ّنها ستمثّل جامعات ضغط وتص ّدع
آجل ،إصالحات ليست
عاجل أو ً
للنظم الحاكمة ،وستفرض عليهاً ،
جذري ًة إال يف الحالة املرصية؛ بسبب شدة الضغوط االجتامعية
والفئوية املتزايدة فيها.
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ّ
يدل عنوان هذا الكتاب ويخترص إىل حد كبري املشاكل الكثرية التي تعرتض طريق
الباحث يف املادة .وسيقول قائل :أمل يُكتب ما يكفي عن تلك املرحلة؟ هل نحن يف
حاجة إىل املزيد؟ وهل املزيد سيوضح ما هو واضح متا ًما يف عنوان هذا الكتاب؟
فتاريخ املرشق العريب الحديث قائم عىل حروب وخداع ومؤامرات إمربيالية .يف
الواقع ،يستخدم املؤلف هذه املفردات "الخشبية" يف رأي بعض الكتاب واملثقفني
الذين ال يزالون يؤمنون مبقولة "نهاية التاريخ" مع أ ّن مطلقها تراجع عنها،
والتطورات العاملية الحالية أثبتت ،منذ هزمية املعسكر الشيوعي ،أ ّن العامل ال يزال
مير مبرحلة انتقالية ،وسيتَخطاها إىل ما بعد الرأساملية ،ورمبا بتأثري حرب عاملية
جديدةأتوقعاندالعها.

تواجه بعض هذه التعقيدات التفصيلية املهمة قارئ تاريخ املرشق العريب املعارص.
لكن مثة تعقيدات أخرى نعرث عليها يف هذا الكتاب املخصص للحديث عن عامل
اآلثار اإلنكليزي توماس إدوارد لورنس ،املعروف يف األدب العريب باسم لورنس
العرب ،ودوره يف جبهة القتال يف املرشق العريب ضمن ما يسمى اعتباطًا "الثورة
العربية الكربى"؛ إذ نعرث يف تفاصيل هذا الكتاب عىل كثري من الحقائق التي تؤكد
فصل نشاط لورنس يف املنطقة
وصفنا "اعتباطًا" .فالكاتب يتتبع عرب مثانية عرش ً
وعالقاته باالستخبارات الربيطانية والقادة السياسيني والعسكريني اإلنكليز وبعض
العشائر البدوية واستخدامها لتحسني وضع القوات الربيطانية التي كانت تحارب
العثامنيني يف الحجاز وبالد الشام.

عىل أي حال ،ما يزيد من سحر هذا الكتاب أ ّن املؤلف عمل ،إضاف ًة إىل مهن
اسل حرب ًيا يف لبنان وفلسطني املحتلة ومرص وإيرلندا الشاملية والشيشان
أخرى ،مر ً
والسودان والبوسنة والسلفادور وغريها .وهو ،يف الوقت ذاته ،أديب ومؤلف
خاصا عىل أسلوبه الرسدي
روايات وكتب متخصصة .هاتان الخلفيتان أضف ٍتا سح ًرا ً
ما جعله مشوقًا إىل حد كبري.

يحوي الكتاب حقائق كثرية ،ويف الوقت نفسه ال بد من أنه يحوي الكثري من
التضليل .وال ندعي أ ّن الكاتب وضعها قصديًا ،لك ّن الحقائق الكاملة قد ال تعرف
متا ًما إال عند الكشف عن جميع الوثائق ذات العالقة .وأل ّن املرشق العريب ال يزال
ملته ًبا ،فإ ّن القوى ذات العالقة قررت عدم اإلفراج عن كثري من أوراقها الرسمية عن
املنطقة واملرحلة ،أل ّن ذلك يكشف مدى التواطؤ الذي تم ضد شعوبنا العربية.

نرى أ ّن هذا التشويق ليس مرتبطًا بالحقائق التاريخية املثبتة ،فاملؤلف نفسه كتب
يف مؤلفه هذا "الحقيقة هي التي يكون الناس عىل استعداد لتصديقها" .الحقيقة
إذًا ميكن أن تكون مفصولة متا ًما عن الواقع؛ أي نتاج وعي زائف.
إضافة إىل هذا ،يؤكد الكاتب أ ّن الحرب تدور بالكلامت واملفردات أيضً ا .ال نعني
هنا الحرب النفسية وإمنا حرب املصطلحات؛ أي املصطلحات التي يستخدمها كل
طرف يف بياناته أو مقاالته ،أو حتى يف املدونات واملقاالت وغريها .يذكرنا سكت
أندرسن ببعض املصطلحات ذات العالقة الواردة يف كتابه ،ويرى رضورة لفت انتباه
القارئ إليها .هي مصطلحات القارئ العادي أو لنقل القارئ الالنقدي ،فقد مير
عليها من دون إعارتها األهمية الالزمة .من هذا عىل سبيل املثال ،االستخدام املتبادل
بني االسمني إسطنبول والقسطنطينية مع أ ّن كليهام يوناين .كان املعسكر املعادي
للعثامنيني يوظف اسم القسطنطينية ،بينام كان "األتراك" يوظفون االسم األول.
وقد وضعنا مفردة األتراك بني مزدوجني ألنه التعريف الذي استخدمه الحلفاء يف
الحرب .ويعري املؤلف هذا التعريف وغريه أهمية مطلق ًة ألنه وضع رشوحه لها
يف تنويه خاص .األتراك ،كتب املؤلف ،اسم استخدمه الحلفاء قصديًا لتأكيد مت ّيز
املحتلني عن الشعوب (غري الرتكية) التي كانوا يحكمونها ،عربًا كانوا أو غريهم .األمر
يتعلق أيضً ا بتسمية بالد الشام التي كانت تعرف باسم سورية ،لك ّن أدبيات قوات
الحلفاء جعلت منها سورية ورشق األردن ولبنان وغريها؛ أي التقسيامت التوراتية
والالهوتيةوفقالفهمالسائد.
من األمور الالفتة أ ّن أملانيا القيرصية كانت توظف مصطلح الحلفاء أيضً ا ،يف نظرة
مركزية-أوروبية لألمور ،فاسم العثامنيني كان مستخد ًما لدى الطرف املعادي
للحلفاء باستثناء األملان .هذا أيضً ا الحظه الكاتب وشدد عليه.
يف الوقت ذاته ،وقع الكاتب يف االنحياز ذاته عندما قرر استخدام مفردات الهوتية
للداللة عىل أجزاء من فلسطني .فمن الواضح أ ّن فلسطني مل تشكّل يف منظوره بال ًدا
يسكنها شعبها منذ عرشات القرون؛ بل أرض التوراة التي توقف الزمن فيها عند
أساطري وخرافات تعود إىل األلفية األوىل قبل التاريخ السائد .ويشري مرات عديدة
إىلفلسطنيباسمإرسائيل!ويطلقعىلجبالالخليلالرشقيةمصطلحجباليهوذا!

ومع ذلك ،يحوي الكتاب إشارات عابرة ،رمبا قصد الكاتب أن تكون كذلك،
ومنها عىل سبيل املثال أ ّن امللحق العسكري األمرييك يف املنطقة ذا الصلة الوثيقة
باالستخبارات العسكرية األمريكية كان يف الوقت نفسه مندوبًا لرشكة نفط أمريكية.
ومثة أمر آخر مهم أشار إليه الكاتب بني السطور وهو ردة فعل فيصل بن الحسني
بن عيل عىل فرض نظام االنتداب وإجباره عىل قبول خضوعه لسلطة مندوب
سامي فرنيس ،إن قال :لقد تنازلنا لكم عن فلسطني مقابل منحنا سورية كاملة
(ص  .)481هذا ما يؤكد ما نكرره دو ًما أ ّن الحركة الصهيونية ما كانت لتتمكن من
فلسطني من دون تواطؤ عريب مع الخطط اإلمربيالية الغربية ،ومن ثم ،كانت ما
تسمى حرب فلسطني متوي ًها وتضليلً ؛ ألنها كانت حرب تقاسم فلسطني بني أنظمة
سايكسبيكو.
من األمور األخرى التي يشري إليها الكاتب ،والتي مل نعرث عليها يف كتب أخرى عن
تلك املرحلة اندالع رصاع حاد وعلني بني الحسني بن عيل من جهة وأبنائه من جهة
أخرى ،ويف مقدمتهم فيصل عىل نحو خاص.
يفصل القول يف أمور كثرية ذات عالقة
مهم ألنه ّ
عىل أي حال ،يعد هذا الكتاب ً
بلورنس الذي يريد بعض العرب تصويره عىل أنه صديق لنا وأنه وحلفاءه من ذوي
حميم للصهاينة
العون قد خدعهم اإلنكليز .يؤكد املؤلف أ ّن لورنس كان صديقًا ً
ومتبن ًيا ملرشوع اغتصاب فلسطني ،بل إنه هو من رتب اللقاء بني فيصل بن الحسني
وحاييم وايزمان إبان مؤمتر الصلح يف باريس الذي ولد تحالفًا بني الطرفني (ص
.)487-486
ومن األمور األخرى التي مل نقرأ عنها من قبل التقارب بني جامل باشا من جهة
وذوي عون من جهة أخرى ،ومحاوالت تشكيل جبهة بديلة عن عالقة األخريين
معبريطانيا.
عىل أي حال ،تفاصيل الكتاب كثرية ،ومهمة يف آن م ًعا ،وقد متكن الكاتب من
وضعها يف قالب متواز ينظر إىل األحداث بشمولية قارئ التاريخ ،وكاتبه أيضً ا.

148

زياد منى

*

عرض كتاب
الحركة الوطنية السعودية
1973 - 1953

املؤلّف :سيد عيل السيد باقر العوامي.
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التقارير
ندوة األزمة األوكرانية :أسبابها ومآالتها وانعكاساتها على المنطقة العربية

ال شك يف أ ّن الكتابة عن حركة وطنية يف اململكة العربية السعودية أمر
شاقٌّ  ،إذا أخذنا يف الحسبان أ ّن الحكم فيها ،كسائر األنظمة العربية ،سلطو ّي
أمني .هذه بعض األسباب التي أخَّرت ظهور هذا الكتاب ،وفق ما يرد يف
ّ
مقدمة املراجعني ،إذ إ ّن الكاتب تُو َيف قبل صدور كتابه هذا؛ ما يرشح ،أيضً ا،
توقف تأريخ ما يسميه الكتاب "الحركة الوطنية" عند عام .1973
السياق ،ال ب َّد من لفت االنتباه أ َّولً إىل أمر يخص عنوان الكتاب
يف هذا ِّ
الذي يشري إىل "الحركة الوطنية السعودية" ،ورمبا كان من األفضل القول
"الحركة الوطنية يف اململكة العربية السعودية" .فالحركة الوطنية ليست
سعودية ،إال من منظور كونها وقعت يف تلك الدولة .هذه مالحظة أوىل
بشأن العنوان.
وأ َّما املالحظة الثانية فهي أ ّن الكتاب يتحدث عن الحركة الوطنية يف املنطقة
الرشقية من اململكة العربية السعودية؛ ولذلك نرى أ ّن العنوان الذي اختاره
املراجعون غري دقيق .وقد لفت انتباهنا قولهم يف ختام مقدمة الجزء األول
أنهم سمحوا ألنفسهم بإضافة إىل عنوان الكتاب كلمة "رشق" ،وهذا األمر
لب هذه املشكلة كام ًنا يف
ال يرد يف الطبعة التي بني أيدينا .ولرمبا كان ّ
اختيار النارش عنوان الكتاب؛ ما أ َّدى إىل هذه التناقضات أو االختالفات،
أو إىل رضورة إضاءة مداخل أخرى لتبلورها ،تخص الطابع الدميغرايف
والطائفي لسكان تلك املنطقة.
من املشكالت األخرى ذات الصلة بالكتاب ما واجهه املؤلف الراحل من
صعوبات يف حفظ الوثائق واملحافظة عليها ،ويف الوقت نفسه عدم تعريض
علم أنّه تعرض
األشخاص الذين وردت أسامؤهم فيها لخطر االعتقالً ،
لالعتقال فرتات طويل ًة يف اململكةِ .ذكر هذا رضوري لرشح بعض أسباب
كل العوائق التي ذكرها
تأخر ظهور الكتاب .عىل أ ّي حال ،القارئ سيعرف ّ
الكاتب يف املقدمة ،ويف مقدمة املراجعني أيضً ا.
يؤ ِّرخ الجزء األول من الكتاب ملرحلة "نضالية" يف املنطقة الرشقية متت ُّد
من عام  1953إىل عام  .1956والتأريخ الذي اختاره املؤلف مرتبط بالحركة
العاملية األوىل ،ونشوء األحزاب عــام  ،1953واإلرضابــات العاملية التي
شهدتها املنطقة الرشقية يف اململكة العربية السعودية وما تال ذلك من قمع
متفاقم فيها ،حتى والدة الحركة العاملية الثانية عام  1956ونهايتها.
ض ّم الجزء األول من الكتاب خمسة فصول ،هي:
•أ َّولً  ،الوضع العا ّم يف املنطقة [الرشقية] قبل النفط.
•ثان ًيا ،ما بعد ظهور النفط.
•ثالثًا ،الحركة العاملية األوىل (أحزاب عام .)1953
•راب ًعا ،ما بعد اإلرضاب.
خامسا ،الحركة العاملية الثانية وأحداث عام .1956
• ً
يف الجزء األ َّول من هذا الكتاب فائدتان إضاف َّيتان؛ إحداهام من جهة
اشتامله عىل األحوال التي كانت سائد ًة يف املنطقة يف تلك املرحلة (القطيف
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واألحساء) .فقد خ ُّصص ِقسم من الفصل األول للحديث يف األحوال التي
كانت سائد ًة هناك؛ منها التعليم ،والصحة ،واملواصالت ،والفكر ،والثقافة
السياق ،التنويه بأ ّن الكاتب الراحل مل يحاول
العا َّمة .ومن الرضوري ،يف هذا ِّ
تجميل صورة املجتمع ،بل نقلها بكل سلبياتها عىل ال ّرغم من أ ّن ذلك قد
يستفز بعض أهلها .هذا العرض كان رسي ًعا ،لكنه مه ّم؛ ذلك أنّه يرشح،
إىل ح ّد ما ،البيئة التي نشأت فيها الحركة الوطنية .وأ ّما الفائدة اإلضافية
بص َور ووثائق
األخرى فهي متمثّلة بإثراء الكاتب يف هذا الجزء من مؤلَّفه ُ
متعلّقة به.
خصص الكاتب حديثه عن الحركة الوطنية يف
ويف الجزء الثاين من الكتاب َّ
املنطقة الرشقية ،وعن "جبهة اإلصالح الوطني" تحدي ًدا .وض ّم هذا الجزء
توطئ ًة وثالثة فصول تتح ّدث عن القمع ،هي "االعتقاالت" و "السجن
العام"" ،وأحداث كربى وتطورات يف املنطقة"" ،واعتقاالت واسعة" .أ ّما
الفصل الثالث فضم مالحق وصور وثائق ذات صلة بأحداث هذا الجزء.
من املواد األساسية يف هذا الجزء أخبار االعتقاالت التي شهدتها اململكة
يف ستينيات القرن املايض يف حق ق ًوى وشخصيات وطنية قومية ويسارية،
وقد تناولها ضمن األوضاع املحيطة باملنطقة؛ من ذلك عىل سبيل املثال
املشاريع "اإلمربيالية" للمنطقة ،مثل مرشوع آيزنهاور ،ومحاولة االنقالب
يف اململكة العربية السعودية عام  1955التي قادها الراحل عبد الرحمن
الشمراين ،وتأميم قناة السويس ،والعدوان الثاليث عىل مرص والوحدة
املرصية  -السورية ،إضاف ًة إىل التطورات الثورية يف اليمن والقضاء عىل
حكم آل حميد الدين وقيام الجمهورية العربية اليمنية ،ودخول القوات
كل هذه التطورات واألحداث وغريها يف الوضع
املرصية إىل اليمن ،وتأثريات ّ
العا ّم يف اململكة العربية السعودية ،وتفاقم ق ْمع الوطنيني والقوميني فيها.
كام يعرض الكاتب أوضاع االعتقال يف مختلف السجون التي ألقته بها
سلطات آل سعود ،وأحوال هذه السجون عرضً ا تفصيل ًّيا؛ من ذلك نوعية
الطعام واملأوى ،عالو ًة عىل أساليب االستخبارات السعودية يف التحقيق؛
مثل التعذيب النفيس ،والتعذيب الجسدي أيضً ا.
هذا الجزء من الكتاب مه ّم ألنه يذكر أسامء املعتقلني والتُّهم التي ُوجهت
إليهم ،وأسامء املحقِّقني ،وفرتات االعتقال واألحكام ،ونشاط أهايل املعتقلني
يف سبيل إطالق رساحهم .وقد اتَّسمت هذه املرحلة بنوع من التعقيد
خصوصا بني الشقيقني
بسبب الرصاعات الداخلية التي شهدتها اململكة،
ً
سعود وفيصل ،وبسبب نشوء ما ُعرف باسم األمراء األحرار (أي النارصيني)،
ومنهم عىل سبيل املثال األمري طالل ،وال سيام أنه كانت لهؤالء نشاطات
داخل اململكة وخارجها.
الكتاب مه ّم ألنه ميأل بعض الفراغ يف املكتبة العربية بخصوص املوضوع
املذكور ،وألنه بقلم ناشط يف الحركة الوطنية يف اململكة العربية السعودية.
وهوامش الكتاب تُضفي أهمي ًة أخرى عليه؛ ألنها ترشح أمو ًرا كثري ًة غري
واردة يف املنت.

تقـاريـــــر
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ً
ً
علميــة بعنــوان "األزمــة األوكرانيــة:
نــدوة
عقــد المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات
أســبابها ومآالتهــا وانعكاســاتها علــى المنطقــة العربيــة" ،بتاريخ  2حزيــران /يونيــو  ،2014فــي
النادي الدبلوماسي  -الدوحة ،بقاعة الروشنة
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جيوبولتيك األزمة األوكرانية
املداخلة األوىل يف هذه الندوة كانت للدكتور مروان قبالن ،الباحث
يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،بعنوان "جيوبولتيك
األزمة األوكرانية وحتمية الصدام الرويس – الغريب" .وقد أشار يف
بدايتها إىل أ ّن أوكرانيا التي يعني اسمها حرفيًّا "الحافة أو الطرف"؛
أي البلد الذي يقع عىل حافة الدول األخرى أو طرفها ،طاملا كانت
محل تنافس بني جريان أقوياء ،وهي لذلك كان يجري ض ُّمها إىل هذه
ّ
الدولة أو تلك ،أو تقسيمها يف أحيان أخرى بني املتنافسني.

ففي القرنني السابع عرش والثامن عرش كانت أوكرانيا مقسم ًة بني
روسيا ،وبولندا ،والدولة العثامنية .ويف القرن التاسع عرش كانت
مقسم ًة بني روسيا واإلمرباطورية النمساوية املجرية ،ويف القرن
العرشين كانت جز ًءا من االتحاد السوفيايت ،ولذلك تُ َع ّد األزمة
الراهنة امتدا ًدا لرصاع تاريخي عىل أوكرانيا التي مل تظهر بوصفها
دول ًة مستقل ًة كاملة السيادة إال بعد انهيار االتحاد السوفيايت قبل
عقدين تقريبًا .ويف الوقت الذي يبدو فيه الرصاع انقسا ًما داخليًا
متعلّقًا بهوية الدولة ومستقبلها ،فإنه يأخذ نتيج ًة ملوقع أوكرانيا
الجيوبولتييك امله ّم ،أبعا ًدا دولي ًة مرتبط ًة مبصالح ذات طبيعة
جيو  -إسرتاتيجية وجيو  -طاقوية.
وبي قبالن أ ّن أوكرانيا طاملا شكّلت عقد ًة جيوسياسي ًة وأمني ًة بالنسبة
ّ
إىل روسيا التي تفتقر إىل مص َّدات طبيعية تؤ ِّمن لها الحامية من
الغزو الخارجي؛ كالجبال ،والبحار ،واألنهار .وقد شكّلت أوكرانيا
م ّرتني عىل األقل "املعرب" الذي تعرضت من خالله روسيا للغزو من
شبه القارة األوروبية؛ ولذلك حرصت موسكو بعد الغزو األملاين يف
الحرب العاملية الثانية عىل إنشاء منطقة عازلة متتد إىل وسط أوروبا،
لحامية نفسها وم ْنع تكرار محاوالت غزوها من الغرب .ومع انهيار
االتحاد السوفيايت ،ازدادت أهمية أوكرانيا بالنسبة إىل روسيا .فقد
تراجعت حدود روسيا الغربية أل ّول مرة منذ القرن السابع عرش من
فضل عن أ ّن أوكرانيا
وسط أملانيا إىل حدودها مع روسيا البيضاءً ،
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تتحكم يف منافذ روسيا عىل البحر األسود ،ومنه إىل املتوسط ،وفيها
قيادة األسطول الرويس (يف سيفاستوبول).
وذكّر قبالن بقول بريجنسيك يف كتابه رقعة الشطرنج الكربى "ال ميكن
لروسيا من دون أوكرانيا أن تعود دول ًة عظمى ،بل تتحول إىل دولة
مم سبق ،تعتقد روسيا أنّه مث ّة محاوالت
آسيوية فقط" .وانطالقًا ّ
مستمرة ال تهدف إىل احتوائها فحسب ،بل إىل تفكيك االتحاد الرويس
نفسه أيضً ا ،بعد أن جرى ض ّم جميع دول أوروبا الرشقية والبلطيق
إىل حلف الناتو ،أو االتحاد األورويب ،أو إليهام م ًعا.
وقد جاءت نقطة التح ُّول التي أيقظت روسيا عىل ما تَ ُع ُّده محاوالت
من جهة الغرب لتطويقها ،متهي ًدا لتفكيكها مع اندالع الثورة املخملية
يف جورجيا عام  ،2003والربتقالية يف أوكرانيا  .2005 - 2004ومنذ
ذلك الوقت بدأ الرئيس الرويس فالدميري بوتني مبحاوالت وقْف تآكل
الخارصة الرخوة لروسيا ،مستفي ًدا من االنشغال األمرييك بالعامل
اإلسالمي .وقد كانت نقطة البداية يف خطاب منتدى ميونيخ لألمن
يف شباط /فرباير 2007؛ إذ هاجم بوتني خطط بناء الدرع الصاروخية
يف بولندا والتشيك ،ومحاوالت ض ّم أوكرانيا وجورجيا إىل الناتو،
لتأ َيت الحرب يف جورجيا يف آب /أغسطس  2008ترجم ًة عملي ًة لهذا
الخطاب.

أ ّما أوكرانيا فقد استعادها بوتني عرب حلفائه يف حزب املناطق يف
انتخابات عام  ،2010وقامت الحكومة الجديدة املتحالفة مع روسيا
بزج جميع خصوم روسيا يف السجون .كام أشار قبالن إىل البعد
ِّ
الجيو – طاقوي لألزمة ومحاوالت روسيا إنشاء تفاهم إسرتاتيجي مع
أملانيا ،من خالل معادلة الطاقة مقابل التكنولوجيا ،وإىل أ ّن روسيا
سعت لزيادة اعتامد أوروبا عليها من حيث تأمني إمدادات الطاقة،
ٍ
سيايس لتحقيق مصالحها يف
ضغط
وحاولت استخدام الغاز أدا َة
ٍّ
القارة .وقد أ ّدت األزمة األوكرانية األخرية إىل قيام الطرفني بإعادة
النظر يف العالقات الطاقوية بينهام؛ إذ بدأت أوروبا يف البحث عن
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مصادر بديلة للغاز الرويس الذي يشكل نحو  %35من حاجاتها ،يف
حني بدأت روسيا يف البحث عن أسواق جديدة يف آسيا والرشق
األقىص ،وهو األمر املنذر بتحوالت عميقة عىل مستوى العالقات
الدولية والتحالفات اإلقليمية.

العدد ٩
تموز  /يوليو 2014

•عدم االستجابة الغربية للمقرتحات الروسية ،واستمرار دعم من
تس ِّميهم موسكو النازيني تارةً ،والفاشيني يف أوكرانيا تار ًة أخرى،
أ َّديا إىل تفاقم األزمة ،ورأى فيه الروس استهدافًا لروسيا.
•حق الناطقني بالروسية يف أوكرانيا يف مامرسة لغتهم وثقافتهم
ظل
وتعزيز عالقتهم بروسيا األم ،وحساسية هذه املسألة يف ّ
انقسام البالد إىل رشقية وغربية ،إثن ًّيا ،وثقاف ًّيا ،ومذهب ًّيا،
وسياس ًّيا ،إىل ما يجعل أوكرانيا أوكران َّيتني ،عىل أنّه يصعب عىل
الذاكرة الروسية تجاهل قتال غرب أوكرانيا يف خندق واحد مع
هتلر ض ّد الروس السوفيات.
السابق،
•محاوالت األطليس التوسع يف فضاء االتحاد السوفيايت َّ
تجعل أوكرانيا املقبولة بالنسبة إىل روسيا ،هي أوكرانيا الحيادية،
واألفضل من ذلك أن تكون صديقةً ،ولكن ينبغي ألَّ تكون عض ًوا
بأي حال من األحوال.
يف الناتو ّ

أ ّما بشأن املوقف األمرييك ،فقد رأى قبالن أ ّن روسيا تشكِّل التحدي
األكرب للواليات املتحدة األمريكية يف القارة األوروبية ،وذكَّر بأ ّن
أي ق ًوى
واشنطن خاضت ثالثة حروب يف قرن واحد ملنع هيمنة ِّ
كربى عىل أوراسيا ،وأ ّن محاوالت أمريكا مل تقترص عىل احتواء روسيا،
أي إمكانية للتقارب بني
بل كانت تهدف إىل تفكيكها أيضً ا ،ومنع ّ
روسيا وأوروبا (بخاصة أملانيا) .ويف ما يتعلّق بالتطورات الراهنة ،رأى
قبالن أ ّن الواليات املتحدة ر ّحبت ،يف حقيقة األمر ،بض ّم روسيا إىل
القرم؛ ألنه أفزع أوروبا وش ّدها من جديد إىل الحلف األمرييك ،كام أ ّن
واشنطن استخلصت أوكرانيا من بوتني وإن تركت له القرم.

•ازدواجية املعايري التي تسمح بتأويل مواد القانون الدويل وفق
ما يناسب املنترص ،واستثامر الغرب لذلك ،وإعطاء األرضية
األخالقية والقانونية الستغالل روسيا حني ميس األمر مبارش ًة
مصالحها الحيوية.

الرؤية الروسية

•أحقية روسيا التاريخية أن يكون القرم لها ،وعدم رشعية ض ّم
خروتشوف له إىل أوكرانيا؛ ومن مثة رشعية استعادته ،بعد
تصويت سكانه عىل خيار العودة إىل روسيا األم.

ق ّدم الدكتور منذر حلوم ،مراسل صحيفة العريب الجديد يف موسكو،
مداخل ًة بعنوان "األزمة األوكرانية :الرؤية الروسية" ،حاول خاللها
تقديم مقاربة للسياسية الروسية يف أوكرانيا ،ومرتكزات "افرتاضية"
تقوم عليها هذه املقاربة الرسمية ،وهي:
•روسيا تحمي حدودها ،وفيدراليتها من التفكُّك ،وال تسعى
ممثل بالناتو الذي يقوم بتوسيع
للتوسع ،عىل خالف الغرب ً
حلفه نحو روسيا ،وينرش الدرع الصاروخية عىل حدودها.

•ما قامت به روسيا يف أوكرانيا ،مبا يف ذلك ض ّم القرم ،جاء
حل أزمة
فعل مب َّيتًا ،فقد حاولت موسكو ّ
ر َّدة فعلٍ  ،ومل يكن ً
االنقسام األوكراين ،الشعبي والرسمي ،بوسائل مختلفة تحمي
تلق استجابةً.
السكان الروس ومل َ

•حدوث تغري جوهري يف السياسة الروسية الخارجية؛ فبحسب
قول الرئيس الرويس فالدمير بوتني "بعد أن تعبت روسيا مل ي ُعد
الغرب ينظر إليها بوصفها رشيكًا مساويًا له يف الحقوق".

•التجانس الشعبي  -الرسمي ،وتجانس النخبة مع القيادة
يف روسيا ،يف ما يخص القرم بالدرجة األوىل ،واالحتفاالت
واالنفعاالت غري املسبوقة التي واكبت توقيع اتفاقية الضم.
•أهمية الناخب الرويس وصندوق االقرتاع .فروسيا الحالية ميكن
قبول
لصندوق االقرتاع فيها إسقاط السياسات التي ال تلقى ً
شعب ًّيا ،وإسقاط السياسيني الذين يتبنونها .ويُالحظ يف هذا
السياق االرتفاع الكبري يف شعبية الرئيس بوتني؛ عىل خلفية
ِّ
الح ْزم واملهارة اإلجرائية يف مسألة القرم .فقد بلغت شعبيته،
مع ض ّم القرم ،ذرو ًة جديد ًة ( ،)%82.3بحسب االستطالع الذي
أجراه املركز الرويس لدراسة الرأي العا ّم (فتسيوم) ،وهي أعىل
شعبية يحظى بها خالل  6سنوات.

التقارير
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•اعتامد مبدأ جديد يتمثّل مبقولة (مواطنونا  -مصالحنا) ،والدفاع
عنهم وعن حقوقهم بجميع الوسائل املتاحة أينام كانوا.

وتطرق حلوم إىل موقف ال ُّنخب السياسية يف روسيا تجاه األزمة
األوكرانية ،ورأى أنه يوجد "توافق" بشأن هذه املسألة بني النخبة
والقيادة .فأغلب ّية اآلراء املنشورة يف موقع "روسيا ما وراء العناوين"
متَّفقة مع الرأي الرسمي املذكور سابقًا .وأورد حلوم آراء كثريٍ من
السياسيني واملفكرين الروس تجاه مجريات األحداث يف أوكرانيا؛
ومن أبرزهم فيودور لوكيانوف ،مدير مجلة روسيا يف السياسة
العاملية ،وهو يرى أ ّن خطاب بوتني الذي ألقاه يف حفل توقيع اتفاقية
ض ّم القرم ال يدور عىل استعادة االتحاد السوفيايت ،بل عىل التخيل
عن رؤية ما جرى بوصفه عملي ًة محتوم ًة ناجزةً .فموسكو اآلن ت َ ُع ُّد
هذه العملية غري منتهية ،وتعتزم تصحيح نتائجها املرحلية ،وذلك
ال يعني بالرضورة إعادة النظر يف الحدود .أ ّما القرم فهو حالة فريدة
من نوعها أكرث من كونه حال ًة منوذجيةً ،واألهم أنها "إعادة تقييم
أخالقية وسياسية" .ففي هذا املستوى يجري الحديث عن عتبة
ال تقبل روسيا بتجاوز الغرب لها؛ ذلك أ ّن سيفاستوبول قلعة حربية
رويس ،وال مكان للناتو يف أوكرانيا.
روسية قيرصية تاريخية ،والقرم ٌّ
وتحدث حلوم عن املقارنات التي تستحرضها النخبة الروسية من
تصب
حادثة القرم ،ومن أبرزها حالة كوسوفو .ففي أذهان الروسُّ ،
مقارنة حالة القرم بكوسوفو يف مصلحة ض ّم القرم إىل روسيا ،أو
استعادته كام يقولون .فالرأي السائد يف روسيا ،املستند إىل معطيات
تاريخية ،يقول إ ّن الروس يعيشون يف القرم منذ ع ّدة قرون ،يف حني
أي تطهري عرقي
جرى نقل األلبان إىل كوسوفو بصورة جامعية ،وإ ّن ّ
مل يج ِر يف القرم ،بخالف كوسوفو ،وإ ّن عتاة النازيني باتوا يحكمون
يحق ألوروبا والواليات املتحدة
أوكرانيا؛ ومن هذا املنطلق ،ملاذا ّ
الدفاع عن سكان كوسوفو الغرباء عنهم ،وال يحق لروسيا حامية
الروس؟
كام تح ّدث حلوم عن سياسة روسية جديدة ترفع عنوان "مواطنونا"
و"مصالحنا" ،يف إشــارة إىل معاناة الــروس نتيجة تفكُّك االتحاد

السوفيايت .وقد جاء ذلك واض ًحا عىل لسان الرئيس فالدميري بوتني
عندما أعلن ،يف خطابة أثناء حفل توقيع اتفاقية انضامم القرم إىل
روسيا ،أنّ" ماليني الروس أخلدوا إىل النوم يف بلد واحد ،ولكنهم
استيقظوا خارج الحدود ،لقد أصبح الشعب الرويس من أكرب شعوب
مقسم يف العامل" .وال يخفى ما تع َّرض له
العامل ،إذا مل نَق ُْل أكرب شعب ّ
الروس من إهانات وشعور بالضعف بعد القوة يف عهد يلتسني ،وقد
عرف بوتني كيف يستثمر حاجة الروس إىل الشعور بالقوة والعزة
القومية من جديد.

موقف الناتو
املداخلة الثالثة يف هذه الندوة ،كانت للدكتور إبراهيم اسعيدي،
أستاذ الشؤون الدولية يف جامعة قطر ،وهي بعنوان "حلف الناتو
وتحدي األزمة األوكرانية" .وقد انطلق اسعيدي من أ ّن الحلف
األطليس – اختصا ًرا للناتو  -يُ َع ّد من أه ّم الفاعلني الدوليني املعنيني
باألزمة السياسية األوكرانية عىل نح ٍو مبارش ،وذلك لسببني أساسيني؛
أولهام متمثّل بأ ّن األزمة األوكرانية طرحت عىل السطح بطريقة
جل ّية ُعمق الخالفات القامئة بني روسيا والناتو يف ما يتعلق بسياسة
التوسيع ،أو ما يسمى "سياسة الباب املفتوح" التي ينتهجها تجاه
جمهوريات ما بعد االتحاد السوفيايت .أ ّما السبب اآلخر فهو متمثّل
بحظوة أوكرانيا يف عالقاتها بالناتو ،منذ عام  ،1994بوضعية الرشيك
اإلسرتاتيجي؛ ما يجعلها مؤهلةً ،بداي ًة من عام  ،2008لتصبح عض ًوا
كامل العضوية داخل الحلف وتستفيد ،تب ًعا لذلك ،من مقتضيات
الدفاع الجامعي التي ينص عليها الفصل الخامس من معاهدة
واشنطن عام  1949املؤسسة لهذا الحلف.
بنا ًء عىل هذين السببني ،فرضت األزمة األوكرانية عىل الحلف األطليس
إعادة التفكري يف ما يجب القيام به يف حالة وجود أزمة ِ
خطرة مع
روسيا يتطلب تدبريها أسلوبًا جدي ًدا ال يقوم عىل العودة إىل منطق
الحرب الباردة املتمثِّل مبنطق التوازن اإلسرتاتيجي ،وسياسة الردع.
كام أنها طرحت تح ِّديًا للناتو بشأن قدرته عىل طأمنة رشكائه يف
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أوروبا الرشقية يف ما يتعلق باحتامل حدوث تهديدات روسية مامثلة
ض ّد حدودها.

وأشار اسعيدي إىل أ ّن األزمة األوكرانية تحظى بخصوصية معينة يف
تاريخ تدبري أزمات ما بعد الحرب الباردة ونزاعاتها يف سياسة الحلف
األطليس .فبعد سقوط االتحاد السوفيايت دخل الحلف يف متاهات
أي ٍ
حلف عسكري
البحث عن هوية جديدة تربر سبب وجوده؛ أل ّن ّ
ُ
يختفي باختفاء العدو التقليدي الذي أ ِّسس من أجله.
يُفرتض أن
َ
لك ّن الحلف األطليس راجع عقيدته العسكرية والسياسة ،ليتبنى
مفهو ًما إسرتاتيج ًّيا جدي ًدا يقوم عىل ٍ
أساس ُمفاده أ ّن الحلف إن كان
رشا،
ال يواجه – عىل األقل يف املنظور القريب – تهدي ًدا عسكريًّا مبا ً
ٍ
تهديدات أمني ًة غري عسكرية
فإنه – عىل العكس من ذلك  -يواجه
لها تأثري مبارش يف مصالحه وأمن أعضائه؛ وهو ما دفعه إىل أن يشهد
تح ّو ًل وظيف ًّيا من ٍ
حلف يرعى الحدود وفق نظام مح َّدد للدفاع
املشرتك ،إىل ٍ
حلف ينظر خارج الحدود الجغرافية ألعضائه.
وبي اسعيدي أ ّن الحلف األطليس ،بعد هذه األزمة التي ميكن ع ُّدها
ّ
أزمة هوية ،واجه تحدي أحداث  11أيلول /سبتمرب ،بوصفها اعتدا ًء
رشا عىل أحد أعضائه؛ إذ قام بتفعيل الفصل الخامس من معاهدة
مبا ً
واشنطن الذي ينص عىل مبدأ التضامن الجامعي يف حال تع ُّرض أحد
ميس بأمنه ،أو سيادته ،أو وحدته
أعضاء الحلف العتداء أو تهديد ّ
الرتابية .ومنذ ذلك التاريخ ساهم الحلف األطليس يف تدبري عدد
من النزاعات اإلقليمية ،وساهم يف كثري من عمليات حفظ السالم
مساهم ًة تُثبت امتالكه ملقومات القوة العسكرية ،وأهميته يف بناء
السالم عىل املستوى اإلقليمي والدويل .وختم اسعيدي قوله بأ ّن
األزمة األوكرانية ستُشكِّل اختبا ًرا جديًّا للحلف األطليس وطريقة
تعامله مع األزمة الحساسة عىل الصعيد الدويل.

انعكاسات األزمة عرب ًيّا
ق ّدم الباحث حواس تقية يف مركز الجزيرة للدراسات مداخل ًة بعنوان
"تداعيات األزمة األوكرانية عىل العامل العريب" ،وفيها قال إ ّن أحداث

العدد ٩
تموز  /يوليو 2014

العامل العريب وأزمة أوكرانيا ساهمت يف ترسيخ اتجاه دويل سيؤ ّدي إىل
التأثري يف كليهام تأث ًريا كب ًريا؛ وهذا االتجاه هو تراجع النفوذ األمرييك
يف العامل .وأشار تقية إىل أ ّن الرئيس الرويس فالدميري بوتني ما كان
ليضم القرم لوال أنه رأى حدود ق َّوة أمريكا والغرب يف العراق وسورية،
فاستنتج أ ّن الوقت مالئم لتستعيد روسيا سيطرتها عىل مناطق
بجوارها تعتقد أنها حيوية.
وإ ّن األزمة األوكرانية ،يف رأي تقية ،قد أعادت ترتيب أولويات
االهتامم الدويل؛ فمن قبل كان الرتكيز عىل قضايا املنطقة العربية،
لكنه اآلن بات منصبًّا عىل أمن أوروبا ،وكيفية إعادة َص ْوغ العالقة بني
روسيا والغرب بعد أن قضت األزمة األوكرانية عىل عدد من الثوابت
التي قامت عليها تفاهامت الطرفني يف عقب انهيار االتحاد السوفيايت.
كل من روسيا وأمريكا أكرث أهمي ًة
ووفقًا لحواس تقية ،فإ ّن أوروبا عند ّ
من املنطقة العربية ،سواء من حيث التداعيات األمنية أو االقتصادية،
وهذا التغيري يف األولويات سيجعل املوارد املخصصة لنزاعات منطقة
مم كانت عليه ،وسيجعل هامش مناورة القوى
الرشق األوسط ّ
أقل ّ
اإلقليمية أكرب أيضً ا.
ويف ما يتعلّق باالرتباط بني األزمة األوكرانية واألزمات يف العامل العريب،
ذكَر تقية أ ّن األزمة األوكرانية أبرزت ثالثة اتجاهات تؤث ِّر يف العامل
العريب ويف باقي دول العامل؛ وهي تراجع القوة األمريكية ،والرصاع بني
املوجة التسلطية واملوجة الدميقراطية ،وإعادة ترتيبات األولويات يف
النظام الدويل ،وهذه االتجاهات تؤث ّر يف الفرص واملخاطر بالنسبة إىل
مختلف القوى بالعامل العريب ،وتؤثر يف أدوات مختلفة يف دوله ،لكنها
تصبغ العامل العريب ،يف النهاية ،مبالمح تغلب عىل قسامته املستقبلية.
فالسعوديّة استفادت من االندفاع الرويس يف مواجهة الثورة األوكرانية
يف ترسيخ نظرتها تجاه الثورات العربية ،كام أ ّن الرتاجع األمرييك
أقل اعتام ًدا عىل الواليات
سيشجعها عىل ابتداع سياسة خارجية ّ
املتحدة .عالو ًة عىل ذلك يرى الباحث أ ّن الصعود الرويس يخدم
أحد أهداف اإلسرتاتيجية السعودية يف املنطقة العربية ،فالبلدان
يتفقان عىل م ْنع الحركات اإلسالمية املامثلة لإلخوان املسلمني من
الوصول للحكم ،ولكنهام يختلفان يف األسباب .ث ّم إ ّن تداعيات األزمة
األوكرانية ستؤث ِّر يف السعودية بشأن امللف اإليراين ،بالنظر إىل أ ّن
ظل الغرب يق ِّدمها ،أُثبت عدم فاعليتها،
الضامنات والتعهدات التي ّ
وعدم اندفاع الدول الغربية اللتزامها ،كام جرى يف أوكرانيا .وهذا
ما قد يشجع السعودية عىل امتالك ق َّوة نووية لكبح املرشوع النووي
اإليراين والحد من نفوذه يف املنطقة ،ويف هذا الصدد ير ّجح الباحث
قيام السعودية بإحياء تعاونها مع باكستان.

التقارير
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ويوضح تقية خالل مداخلته كيفية استفادة قادة االنقالب يف مرص من
األزمة األوكرانية ،والرصاع األمرييك الرويس لتوسيع هامش مناورتهم؛
ذلك أنهم انتهزوا حاجة روسيا إىل حلفاء يف منطقة الرشق األوسط
ِ
ول ّوحوا باالبتعاد عن الواليات املتحدة إن مل ْ
وتوقف
تعرتف باالنقالب
العقوبات التي رشعت فيها .ويف السياق نفسه زار قائد االنقالب
عبد الفتاح السييس روسيا ،وشجعه بوتني عىل الرتشح لالنتخابات
الرئاسية ،واتفق البلدان عىل صفقة سالح بأكرث من مليو ْين دوالر
مولتها اململكة العربية السعودية.

ويرى حواس أ ّن األزمة األوكرانية تفيد النظام الجديد يف مرص من
تخل الواليات املتحدة وأوروبــا عن مطالبة مرص بتحقيق
جهة ِّ
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الدميقراطية ،مقابل بقاء مرص يف الفلك الغريب .لك ّن الباحث أشار
إىل أ ّن مرص تفتقد القدرات الرضورية لنجاح هذه اإلسرتاتيجية ،وإىل
أ ّن األزمة األوكرانية جعلت القضية الفلسطينية ترتاجع يف األجندة
مستقبل ،وهو ما
ً
السياسية األمريكية ،مر ِّج ًحا رسوخ هذا االتجاه
سيصيب القوى اإلرسائيلية الليربالية بالضعف أمام صعود القوى
اليمينية التي ينتمي قطاع كبري منها إىل روسيا ،والتي تشارك بوتني
إميانه بالقوة وض ّم أرايض الغري بالقوة.
أ ّما يف ما يتعلّق بسورية ،فقد ذكر تقية أ ّن األزمة األوكرانية ساهمت
يف القضاء عىل اتفاق جنيف لتسوية األزمة السورية؛ ألنها جعلت
بوتني يخفف ضغوطه عىل بشار األســد ،ويشجعه عىل الرتشح
لالنتخابات الرئاسية؛ ما أ ّدى إىل القضاء عىل مصداقية اتفاق جنيف.
وبي الباحث إشكالية املوضوع السوري بالنسبة إىل بوتني؛ فروسيا
ّ
ال متتلك املــوارد الكافية لخوض الرصاع عىل ع ّدة جبهات ،وهي
مضطرة إىل إعطاء األولوية للجبهة األوكرانية ،ألنها ترتبط بأمنها
الحيوي .وبنا ًء عىل ذلك ،ستمأل إيران الفراغ الناتج من ذلك يف
سورية ،من خالل االستعانة باملليشيات الطائفية؛ فيتفاقم الرصاع
املذهبي مبنطقة الرشق األوسط ،وتتحول املنطقة إىل مركز جذب
للمتشددين عىل غرار القاعدة.

مؤسسة بحث ّية فكريّة مستق ّلة للعلوم االجتماع ّية
السياسات هو
المركز
ّ
العربي لألبحاث ودراســة ّ
ّ
وبخاصة في جوانبها التطبيقية.
والتاريخ ّية
ّ
ّ
والمتخصصين العرب
المثقفين
العلمي البحثي إلى خلق تواصل بين
يسعى المركز من خالل نشاطه
ّ
ّ
ـام ،وبينهم وبين قضايا مجتمعاتهم وأ ّمتهم ،وبينهم
في العلوم االجتماعية ،واإلنسان ّية بشكل عـ ّ
ّ
وبين المراكز الفكريّة والبحث ّية العرب ّية والعالم ّية في عملية البحث والنقد وتطوير األدوات المعرف ّية
والمفاهيم وآل ّيات التراكم المعرفي ،كما يسعى المركز إلى بلورة قضايا المجتمعات العربية التي
العام.
تتط َّلب المزيد من األبحاث والمعالجات ،وإلى التأثير في الح ّيز
ّ
مؤسسة علم ّية .وهو ً
وتطورها.
مؤسسة ملتزمة بقضايا األ ّمة العرب ّية وبالعمل لرق ّيها
أيضا
المركز هو
ّ
ّ
ّ
التطور ال يتناقض ّ
والثقافة والهويّة العربية .ليس هذا فحسب ،بل ينطلق المركز
كون
من
ينطلق
وهو
ّ
ً
التطور غير ممكن إال ّ
وكتطور لجميع فئات المجتمع ،في ظروفه
كرقي مجتمع بعينه،
أن
ّ
ّ
ّ
أيضا من ّ
ّ
التاريخ ّية وفي سياق ثقافته وبلغته ،ومن خالل تفاعله مع الثقافات األخرى.
العربي وتحليلهاً ،
السياسات
يُعنى المركز بتشخيص األوضاع في العالم
دوال ومجتمعات ،وبتحليل ّ
ّ
االجتماع ّية واالقتصاديّة والثقاف ّية ،وبالتحليل السياسي بالمعنى المألوف ً
التحديات التي
أيضا ،ويطرح
ّ
والسيادة والتبع ّية والركود العلمي
تواجه األ ّمة على مستوى المواطنة والهويّة ،وال ّتجزئة والوحدة،
ّ
عام
والتكنولوجي ،وتنمية المجتمعات والدول العرب ّية وال ّتعاون بينها ،وقضايا الوطن
العربي بشكل ّ
ّ
من زاوية نظر عرب ّية.
ويُعنى المركز ً
العربي ومجتمعاته بمحيطه المباشر في آسيا وأفريقيا،
أيضا بدراسة عالقات العالم
ّ
وبالسياسات األميرك ّية واألوروبــيــة واآلسيوية المؤثّرة فيه ،بجميع أوجهها السياس ّية واالقتصاديّة
واإلعالم ّية.
ّ
يشكل اهتمام المركز بالجوانب التطبيقية للعلوم االجتماعية ،مثل علم االجتماع واالقتصاد
ال
ً
والدراسات الثقافية والعلوم السياسية حاجزا أمام االهتمام بالقضايا والمسائل النظريّة ،فهو يُعنى
ّ
وخاص ًة بإسقاطاتها المباشرة
السياسي عناية تحليل ّية ونقديّة،
كذلك بالنظريّات االجتماع ّية والفكر
ّ
ّ
المختصة بالمنطقة العرب ّية ومحيطها.
الدراسات
األكاديمي
على الخطاب
الم ِّ
وجه إلى ّ
ّ
ّ
ّ
والسياسي ُ
ً
مختصة ،ويعقد مؤتمرات وورش عمل وتدريب
ـدة برامج
ينتج المركز
أبحاثا ودراســات وتقاريرَ ،ويدير عـ ّ
ّ
ـام العربي أيـ ً
ـضــا ،وينشر جميع إصــداراتــه بال ّلغتين العرب ّية
موجهة
ون ــدوات
ّ
للمختصين ،ولــلـرّأي الــعـ ّ
ّ
ّ
واإلنكليزية ليتسنى للباحثين من غير العرب ّ
االطالع عليها.

دعوة للكتابة
تدعو دورية "سياسات عربية" األكاديميين والباحثين وسائر الكتّاب المهتمين بشؤون
السياسات للكتابة على صفحاتها .تقبل الدورية األبحاث النظرية والتطبيقية
المكتوبة باللغة العربية ،كما تفتح صفحاتها ً
أيضا لمراجعات الكتب ،وللحوار الجاد
حول ما ينشر فيها من موضوعات .تخضع كل المواد التي تصل إلى "سياسات
عربية" للتحكيم من جانب مختصين من األكاديميين .ولذلك تتوقع هذه الدورية ممن
ّ
المحكمون من مالحظات .فاتباع التقاليد
يكتبون إليها االلتزام بمعاييرها ،وبما يبديه
المؤسسيّة ،على محدوديتها ،هو الذي يسمح بتراكم التّجربة واحترام المعايير
العلمية
ّ
العلميّة ،وضمان جودة المادة التي تصل إلى القراء .تهدف هذه الدورية إلى أن تكون
التضحية برصانة
طيّعة الفهم لدى المختصين وغير المختصين من القراء ،من دون
ِ
المضمون.

ترسل كل األوراق الموجهة للنشر باسم رئيس التحرير على العنوان اإللكتروني الخاص بالمجلة
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قسيمة االشتراك

االسم
العنوان البريدي
البريد اإللكتروني
عدد النسخ المطلوبة
طريقة الدفع

تحويل بنيك

شيك ألمر املركز

شروط النشر
تنشر "سياســات عربية" البحوث األصيلة (لم يسبق نشرها أو نشــر ما يشبهها) التي تعتمد
األصول العلمية المتعارف عليها.
تقدم البحوث باللغة العربية وفق شروط النشر في المجلة .يتراوح حجم البحث من  5000إلى
 6000كلمــة ،بما فيها المراجع والجداول .وتحتفظ هيئة التحرير بحقها في قبول بعض األوراق
التي تتجاوز هذا الحجم في حاالت استثنائية.
عروض الكتب من  2000إلى  3000كلمة ،على أال يمر ّ على صدور الكتاب أكثر من ثالث سنوات.
وتقبل المجلة مراجعات أطول على شكل دراسات نقدية.
ّ
محكمين من ذوي االختصاص والخبرة .وترسل
تخضع المواد المرسلة كافة ،لتقييم وقراءة
المالحظات المقترحة للكاتب لتعديل ورقته في ضوئها ،قبل تسليمها للتحرير النهائي.
يرفق البحث بســيرة ذاتية موجزة للكاتب ،وملخص عن البحث بنحو  250كلمة ،إضافة إلى
كلمات مفتاحية.
في حال وجود مخططات أو أشــكال أو معادالت أو رســوم بيانية أو جداول  ،ينبغي إرسالها
بالطريقة التي ن ُ ِّ
جي  :اكسل أو وورد .وال تُقبل األشكال
فذت بها في األصل ،بحســب برنام َ
والرسوم والجداول التي ترسل صورًا.

االشتراكات السنوية

(ستة أعداد في السنة بما في ذلك أجور البريد المسجل)

 35دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف لبنان.
 55دوال ًرا أمريك ًيا للمؤسسات الحكومية يف لبنان.
55
75
95

دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف الدول العربية وأفريقيا.
دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف الدول العربية وأفريقيا.

دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف أوروبا.

 120دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف أوروبا.
 120دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف القارة األمريكية.

 140دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف القارة األمريكية.
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